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يب!ع!/لاله/لربمق/لربيم

ضدمسة

صلأ"ث!بص91

اء،

ص!!ع

إص!مه

*صثم

النفسفيغريزةولكنهالبدثريالجندىغرائزمنغريزةليدىاكين

الأديانمنديناسكناقبالتديننقصدولاالتعبيرهذاصحاقالإنسانية

اللاهوتية.العقائدمنعقيدةلتبنيميلكلهو-بلالسماوية

ثم..القمرأوالشم!ىعبدثملإلههكرمزالحجرسكبدالأولظلا!ن

جهارا،إللهيرلملأنهيهتدىفلايبحثأمرهمنحيرةفيظلدورعليهجاء

جأعتثم،الخالقوجؤدعليللدلالةدفيقبنيانعليالحيأةاسئقامهيقنعهولم

الثهفكانالطبيعةعبادهنطاقعنبالانساناليهوديةفخرجتالأديانصرحلة

اليهودىال!ثمعبخيلقبينهما،وماوالأوضللسموالئأخالقاذاتامفهومهافبى

وكان..والمحخلوكاتالشعوبسائردونبهيحفلالبنىالمخئارشعبهليكون

.المقدسكلابههيالتوواةوكانتالبشرإلىرسولههومولممى

والروحوالابنالأب-مقدسبثالوثئؤصنالمسيحيةجاعت!

انالمسيحيةمفهوموكانللذالق،تعدددون.الصفاثمتعددإلهوهوالقدس

بأبىاقةادمخطيئةمنفداءهمليكونالإنسانأرضإلىنزلالمقدسالرب

وجن!م!.جنلم!بينتفرقةبغيرالباثمرلكلإلهوهو،الصليبعليدمه

عنمنزهةمنظورةسكيرخالقةكقوةاللهذاتليبرؤالأسلا3جاء!

برحمتهيختصلاالبلئمرلكلإلهوهوبهيحيطونولابالعبأديحيطالنظائر

له.وخضوعهمبهالمانهمبقدرإلابعينهشعبا

اختلافااختلفتالوصايامنالعديدفياتفقتكماالثلاطةالكتبأقعر

..المعبوداللهذاتإلىالنظرةوفيوالمعا!تالعبأدائ!فيبينا
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يرثأن..الخليقةبدءضذالموووثةالبشرتقاليدفرضتولفد

الإن!غمانفرضهاسلوكيةحتميةوهبىسكقائدهمأوابائ!همأديانالأبسناء

دين،كلأتباعبينالعنصريةووحتولدتهناومنحياتهقاموسفصي

كونهبقدوأدثهإلىالتقربمناهجمنمنهجاليسالعقسيدةعنفالدفاع

ومن،وأجدادهآبائهعنودفاعاابيهاينتمىالتيالطائفةسكندفاعا

لأنني،الدينيةمخيدتنياختيارفبىحرألست..الحكماءأحدقمالث!م

وفاتيتعلنحيثوأبىأم!ومنبلطائفتبىمنوالطردبالرفضأقابل

الصراعاتقامتالعنصريةهذهوب!ممببالحياةقيدعليوأنابينهم

الب!ئمرمنالالافعشراتفقتلالدياناتظهورمفذالدينية

،وهناكهنامنالأئباعبينطاحنةحروبوداوتأجسادهمأحرقتأو

بلبهيؤمنونمابصحةالفكريافتناعهمبطمببذلكيكنولم

ال!ممياسميةللمطامعوخدمةمنهمالب!ممطاءنفوسشحنب!ممبب

والقاتلينالمحاربيناراءسمعتإنولعلك،للحاكمينوالع!ممكرية

سوىتجدلاالدينسيةالصراعاتبدهببالإنسانيةفيلاخوتهم

وهي..وماوقونكفرةلأنهمنحاوبهم..يقولونمحفوظسةكلمات

المسيحييننظرفىوماوقونكفرةفاليهودالجميعأللممنةسطيتق!عبارة

والمسلمين،اليهودنظرفىومارقونكفرةوالم!مميحيون،والمسلمين

والأكثر،والصمميحي!يناليهودنظرفيومارقونكفرةوالمسلمون

المللأصحابمنذاتهالديناتباعلتشملامتدتالصراعاثأنغرابة

ملمملمةفرقة-متناحرةجماعاتباتواحتى،المختلفةوالمذاهبوالنحل

راجعذلكولعل.الأديانمنيخرهفيالتكفيرويتكرو،أخريفرقةتكفر

وتفاقمالعقولوانغلاقالموووثالايمانلممطحيةوإلىبالحقائقالجهلإلى

اويقرأأنيريدأحدفلاالب!ثمربنيمنالعظمىالغالبيةبينالفكريةالهامشية

يتامل.اوايفكر
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والذبحالقتلعليحرضاالأديانتكونكيف..يسلسائلولعل

للباثعريةهاديةتكنلماقإذنكانثوفيموالاحراق

ولكنال!هوعبادة،الفضيلةعليتحضكلهاالأديانأننجيبولعلنا

حتىبالباطلالحقفاخلالطوالخرلفاتالأساطيرأصلابهابينحائمرواكهانها

اقبل،بينهاالتصيزيصعلباشتىمصادومنبأجنةحلبىالعقيدةصارت

فيوالتغريبالحشوسكلييقتصرلمدينكلفىوالمت!ثمددينالكهاندور

إلىسعياألباعهمفىالعنصريةسمومينفثونجنوداانفسهمجندوابلعقيدتهم

لرضلاستجلاباالأعمالغالبفيذلكيكنولم،مخالفيهممنوالثأرالانئقام

بينالحياةتصيرانأديانمنانزلهمابطمببيرضىلااللهلأنال!ه

الكهانهوقفكانوإنما،غاليةبشريةدماءفيهائراقكبيرةمجزوةبشره

التامةلمميطرتهملفرضومحاولةالبسطاءعليبألذاتالممتعلاءالمت!ئمددين

أتباعهم.عليوالقهرالخوفوفرض

علي!ومولاالسليمالمنطقعليتقومالصحيحةالصيدةأنولاشك

شسكفلا-الدينباسمعليكنفرضخرافةترىفحين،وأساطرخرافاث

أوقبولهاشانفييخدعكفلاونقائهالدينصفاءعليدخيلةاسطورةأنها

لدخولجوازأوبالناروعيدأوالذنوبلغفرانصكأومعسولقولرفضها

للدينالصحيحهالأصوللمعلا!ةسكلينحافظأننستطيع..وحينئذ..الجنة

والتغريب.التحريفمن

لاوحتىوالمتاثمددين،والحكامالكهانلعبةالأديانتصيرلاوحتى

عليالضربلغةيجيدونممنالعقلبغيبوبةاللثمعوبيحقنمخدراتكون

الفكرلحريةالرافضينالعقوللهوام!ئ!المستغلينمنأوالملوباوتاو

الكتابهذاوضعنا.بالحقائقالانسانلجهالةالمكرسينوالمنطق

الميلعنبعيدةالهوىعنمبراةالحقائقكلفيهعرضنالقد

الجادالواعيللتأملطريقأالمفكرةالعقولإلىبهنفتحأننرجووالتعصب
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المخدواثاوبهنسحبوان،الفكريةالهام!ئميةمنابعبهنغلقوأنالمنصف

للحقائقالمزيفونفيهيسقطالذىالجبيكونوأنالخرافىالأسطوري

خلقه.فياللهلسننالمحوفون

المان،الأديانبتعددصووهتتعددلاواحدبإلهللالجماندعوةإف

.والخوفوالقهرالجهلصورلكلالرافضينبعقولهمالموقنين

واودالخطافأبئوإلااللهمنتوفيقفهوابتغيتماليئحقق!ن

.وحدهلئهوالكمل

فمولمه

ط!فشوث!فمسكسرو
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أديغيةالصوأطت

ظهورهنذالدينيةالصراعاتلبضهوجزانقدمالفصلهذافى

البهودية.

كنعانأوضإليتوجهواوحين،رحلكقبائلالعبرانيينظهووعند)1(

علشرإئنىمنأكثرالكنعانيينمنقلالوالقد11ديورانتوليقولكما

."أنهاراالقلالىدماءوجرتنيممائهممنمابقىولجواوجلألف

يكنفلمللدهاءمتعط!ثماقائدااووعليهموسىخليفةيشوعكانولقد)2(

والدمار.والحرقبالقل!بلباللمملاميؤمن

البابليينيدعليوالذبحللقلرفتعرضوااليهودعليردتالكرةأنيخر)3(

العالم.بقاعكلفياليهودوتشتتنساؤهمولممبيتالالافمنهموأسر

للحكمتابعه(الحالية)فللممطينكنعانكانتالإغريقعصروفي)4(

اينوخوسالإمبراطورحاولإذ.مق891.عاماليونانيالمصرى

الآلافمنهمذبحوفضواوحيناليهودمعبودعليزلوسالإلهفرض

وجعللزيوسضريحافيهوبنىالمذبحذهبوصادرهيكلهمودن!ى

الناووأشعلاليهودكتببحرققامئم،الاعدامعقوبئهاجريمةالختان

أورشليم.فى

فصدوالوصفيفوقأمرانيرونيدعليالمسيحيينئعذيبوكان)5(

يظهرشخصايوبإعدامالكنائ!م!جميعبحرقالإضطهادمرسوم

منألأفعدةدقلديانوسوأعدمالصميحيينكتبكافةوحرقتمسيحيته

بدمائهم.النهوإمتلأحتىالمسيحيين
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فبىشديداعذابأوالأرقاءوأصحابهالسلا3عليه)ص(محمدالنبيعذب)6(

المسلمينبعضيعذبونقري!ئ!ؤعماءوكانالاسلا!يةالدعوةبداية

فيهاسقط)ص(محمدوأتباعقريدئ!بينغزواتقامتثمالموتحتى

هنداانحتىالصمملمينبعضباجسادالقرشيونومل!الع!ثراث

.)ص(الرسولعمحمزهكبدمضغلت

اللمملا3عليهللصمميغاليهودتكفيرحركةبدأتالمسيحظهورومنذ)7(

ظهووهبعدبالصمميحيؤمنلامنلأناليهودالمسيحيونوكفرواتباعه

كافرأ.يتبر

(A)ماوسالمسيحيالدينريكاودالملكأعتنقعندمااسبانيافي

جميعسيزبوتالملكوامرالتعذيلبطصووابلثمعاليهودصطىالمسيحيون

يرتدومنمنهاطردهماوالصمميحيةإعتناقباسبانياالمقيم!يناليهود

عليالعرباليهودسا!ثمومن،وقيقأعبدايعتبراليهوديةإليمنهم

يوجدانالعارمنانهأسبانيافيالمسيحيينحجةوكانثأسبانيأدخول

اليهوديلبدلىأنم1215سنةوفرضوايهودياسبانياأوضعلي

.كفرةباعتباوهمالمؤمنينالمسيحيينعنيصزهمخاصأرداء

وخمسةمائتينحواليالوقتذلكفيأسبانيافياليهودعددبلخوقد

وإطسلاقبعضإليبعضهماليهودبربطيتمالتعذيبوكانألفوثالثهين

اجلممادهم.فىالناوتلثمعلثملحومهملنهاث!عليهمالمتوح!ثمةالكلاب

حيثوالفيافيالصحارىإليبالهجرةلليهودسمحا!تغلوفبى

وإماجوعاللموتإمامنهمالغالبيةفتعرضالمتوحشةوالحيواناتالسباع

إسترقاقهم.أولحومهملنه!ث!

إليالمتائدددونالمدهيحيونعمدبلالحدهذاعندالأمريقفو!

أنإلاهسليحي!ةنشاةوتناثمئتهمتربيتهميلمحتيمنهماليهودابناءإنتزاع

أولادهن.فراقعذابتحملمنبدلاباطفالهنأنف!ممهنإغراقفضلنالأمهات
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وهوالترابفيوليدهيطمركاناليهودىأنحدإلىالتعذيبألموصلوقد

تحتمل.لاالتيالالاممنهروبانفسهيقلرثمحي

كماعاهراثزوحباتهموأننج!ممأشعبأاليهودالمطميحيوقأغبرو!

المسيحييناحتفالفيكبيرهميملالهمأنالدولبعضفياليهودعلىفرض

انبإغباوعليهويبصقوجههعل!يصفعثمالحزينةالجمعةفيباعيادهم

المسيح.صلبواالذينهماليهود

مظاهرةفياليهودجميعطردتمفرنسافي1254طموكل

.الألوفعشرآتئجاوؤقدعددهموكانقاتلهتعذيب

بينأخرىصراعاثحدثلنايثربوفيافبويالعصربداقيوفى

ضدوالمؤامراتالدسائ!ىبئدبيريقوهونكانواحيثواليهودالمسلمين

المسلمين.

رفضواهؤلاءأنإلااليهودالتعاياثمعحاولواالمسلمينانورض

)ص(محمدالرلممولأنوين!كروصكقيث!تهمللصمملمينلإحتقاوهمالسلميالئعامل

.شعائرهيقيمأندينهعليبقيلمنوسمحأمانكتابلهمكئب

ليفئنوهمالمسلمينمعالدهوف!مدطائيوالحوارالجدلحرباليهودوابتدع

الأساطيرلإدخالبالإسلا3بالتظاهرأحباوهملبعضوأوعزوابلدين!عن

)صامحمدالنبىإليونطمبتهاالنبويةالأحاديثوتحريفوتزييفوالخرافات

انإلاوالأنصماو،المهاجرينوبينوالخزرجالأوسبينالوقيد4حاولواكما

النضيربنيوقبيلةقينقاعفبيلةفطردراالأيدىمكتوفييقفوالمالصمملمين

غدولتأنبعدالأدوالأرجحفيفإنهقريظةبنيقبيلةامااليهوديتين

وقامالأموالومصادوةوالأولادالنلمماءوسبيالرج!بقلرحكمبالمسلمين

وجالها.جميعبذبحالمسلمون
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انفسغعليأمانكئابللمطعيحيينكتبالخطاببنعمرعهدوثي

لحمبيتفيكنيسةفيعمروصلىوكنائسهموأموالهمونسائهموأولادهم

.أخرىكنائدىفيالصلاهرفضولكنه

المسلمينبينطاحنةحر!ان!ئماتاللبيزنطيةالدولةعهدودي

رسائل)تراجعهرطقةكفروالإسلا3بانالمسيحيينمنايماناوالمسيحيين

الدهلئمقي(يوحنا

معتتفىلانظرةالمسيحيينإليالحكامنظرالعرببةالدوللهعضوفي

بضلجاالعاصبنعمروبقيادةمصرسكليالاستيلاءفبعد،الإسلامسماحة

فيللناسواضحايبدوحتىحديدمنبخانمم!مميحيكليددمغإليالولاة

بقطعها.حكميدهئدمغلاحتينفدطأخفىأحدهمأنئبينفإذاهويته

الرهبانأعناقالخليفةضربالملكعبدبنيزيدحكمأواضوفى

.هـ(401عأم)حواليالصلباقوأحرقالكنائس.وهدم

ألوانذاتازياءباوتداءالمصريينا+دباطألزمالمتوكلعهدودي

الأدباطالولاةبعضأجبرحينألامهمؤادثوقدخاصةوأشكالمحددة

منازلهم.أبوابعليالشيطانتملرتمائيلبوضع

السولاةمنلحقهومنالفاطمياللهلدينالمعزعهدفيالأمرت!رودد

الهامة.العلياالوظائفمنالعديدابيهمواسندلتاكبيرةحظوةلكثباطفأصبح

بنعيطمىعليقبضفقداللهبأمرالحاكمكانالمعزمنهجعكلىوعلي

وضربالنصرانيإبراهمبنفهدوكذاوؤيردوجةفيوكاننلدمطوووس

الملمميحيةالاحتفالاتوأوقفخصرهؤناوحولبشدمطميحيكلوامرعنقيهما

.بالأعياد

خصالبيزنيةالدولةأسرفىوقعواالذينللصمملمينوبالنسبة

ومنقهراالصمميحيةإغناقإليالدولةدفعتهمفقدالعزيزعبدبنعمرحكم

يقلر.أويعذبأوعينهتفقأيرفض
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الصليبيلأالحروبمرحلةفي"

المسلمونالأتراكاستولىعندما-الصليبيةالحروبفمقبل

وامتهنوامهيناعذاباالمسيحيينعذلبوالحموبيثالمقدسبيتعليالسلاجمة

لإنقاذأورباانحاءفيالمسيحيونهبثمومن،الحجوأوقفواكنائ!ممهمحرمة

لأنبالحربينادونوأخذواالصمملمينأيديمنالمطميحيةالمقثسةالأماكن

اماكنفييخطبالباباووقفلعينجنلم!أيديف!وقعتالمقدسةالأماكن

الصليبيةللحروبيكنولم،المسيحيةالعروقفىالطماخنةالدماءلبثمنطدة

السياسية.أهدافهاأيضالهاكانتبلفحسبالمعلنةالثبنيةأهدافها

)1(المسلمينوحاصرواالقدسأووشليمالمسيحيةالقوالقطث

يئيرماالقل!وسائلمنيبتكرونوكانواوالنساءالرجلفيالقلروأعملوا

إمرأةكلليطعنمنهمفارسيئقدمثمصفوفايقفنبأنالنساءأمرواإذهتعتهم

أووحمهافيطعنهاحبلىكانتوإذاجسدهامنيعجبهالذيالمكانفى

منينتزعونفكانواالأطف!أماأحشائهامنجنينهاسقوطليرىبطنها

الرج!وؤوسيضعونوكانواالعاليةالأبراجمنب!ويلقىأمهاتهمصدور

تهثميمها.لمحاولةاللثيلةأحذيتهمئحت

لليهوفىلنسبلأوبا*

ومنالأمربدايةفىاليهوديةالديانةمعوفاقعليالصليببونيكن!

ابارفىبهميلقونوكانواأحياءوهمبالنارالحرقاليهودفيأشعلوافقدئم

المسبح.صلبفيتسبلبانجسأشعباباعتبارهمالمجاوي

منكبيزةأعدادرؤوسقطعثاذعجيبةأشياءوشاهثنا"ويموندالقسيقول)1(

حياالبعضوأحرقالأبراجفوقمنأنفسهمإلقاءجمليوأرغموانجرهموقل!المسلمين

الئيبالجثثمغطاةالطرقبانثحتيوالأبديوالأددامالبشربةالر،وسوتناثرث

نهاثمها9فيالضالةالحيواناتبدات
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الكعبلأهدمعنالإعلان*

علىإصرارهأمراثهمأحدأعلنالصليبينانئصاواثغماروفي

الرسولوقبرالكعبةوهدم(ا!ورة)المدينةويئربمكةالأستيلاءعلي

محمد

.)1(السلامعليه

الصليبينعليتدووالرة"

الأبوبيالدينصلاحوقامالمدهلموناتحدالمجنونالسلوكهذاو!سي

ولكنهأورشليمعليواسنولىهزمهمحيثالصلببينضدالعسكريةبحملاق

الأهسوالبعضوزعإنهبلالصمملمينفيفعلوهأنسلبقمابهميفعللم

ويتدئماردبعلاجوكامالقتالفيأزواجهنفقدناللاطئىالنساءسكليوالأفوات

خاصبطبيبلهبعثحيثالأسدقلب

*ألظاهربيبرليوالصليبيون

احلالهاالتيالمدنجميععليالاستيلاءمنبيبرسالظاهرتمكن

تجارهاب!ثمنققامواالم!مميحيينبعضأنلهلبينوقدعكافيهابماالصليبيون

فدخلهاوفلحهاعكاحصاوإليدفعهممابالتجارةقيامهمأئناءالمسلمين

ألفأوبعينعددهموالبالخالمسيحيينمنبهامنجميعوقلالواالصمملموق

بينالصراعواستمرلهمعبيدأالغلمانواتخذواالت!مماءلممبيوتممديميحي

سنة.تلممعمائةعنلانقلمدةوالمسيحيينالصمدلمين

ألممبانيافبمبالمسلمينالمسيحيينعلاقلأ"

بلنسبةمنهأكثرفعلوافقدأسبانيافىباليهودالمسيحيونفكلوكما

على1اسئولواعندمأالصمليبيينأنبلبالتد!ىالمحيطةالمدنعليالتعذيبيقفلم)1(

ظلحيثالمصلينوفلالواالكبيرالمسجدوأحرفواالنساءاصاضقكواالتسطنطينية

.محبدةليالفبهالناراشتعال
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قتله!تميرفضومنالمسيحيةاعتناقعليبعضهمأوغمواحيثللصمدلمين

المسيحيونفتبعهمبالجبالالاعتصامالمغربابناءحاولوقدافووعلي

تماسبانيا.فقدشعابفيالمسلمينمنبقيمنواطفالهممنهمونزعوا

المسلمينمحروكانالتاريخسفهاجماعيةتهجيرحركةألمموأطردههـفى

مسلم.ملالجينثلاثهبلغقدالمطروديبن

لليهوفىمحاوقواللبنانيونألفل!مطينيون"

المسلمينمنالالافوأحرققلرالاسرائيليالعربيالصراعضمثي

491عامفل!ممطينأرضعلياليهودالممتيلاءبطمبب Aالهاجاناةفرقوقاهت

وبقرثارضهمعلىللاجمتيلاءأحياءوإحراقهمالفل!ممطينيينبقلروغيرها

لئوقفولمنمثيلأب!ئمعبألأجنةاليهودوملرالنساءهنالحبالىبطون

.الانحتيفل!ممطينأرضيائعوعدخولمنذالصراع

منالخونةبعضواسئعملثاللبنانيالجنولباإلمعرائيلواحدالث

الهحماتونوالت،اللهحزبهجماثمنظهرهاللحموااللبنانلين

والعدهكر!ن،المدنيينبينتفرقولملبنانأوضعليالإسرائيليهالصاروخيه

إفامةائناءللمطماجدالمتشدديناليهودلبعضاقتحامحوادثنرىماوكثيرأ

المصلين.منفيهامنوقلرالأسلا!يةالصلوات

فيقامبلفح!ممبسياسهةأسبابعليحقيقتهفيالصراعيقمولم

بمااليهوديؤمنحيثدينياصراعابدأفقددينيةأسبابعليالأولالمحل

إلههماختاوهاالتيالميعاداوضهيفلسطينأوضأنمنالتوراةفينجاء

نرسوفماعليالحدهذاغدالئوواةتقفولمإسرائيلبنىشمللجمع

أوضي!ممكنونالذينالرج!وحرقوذبحبقل!إسرائيلبنيأمرتإنهابل

لتعاليمهوافقااليهودمنهجظلولقدفلممائهموسمبيمعابدهموتحطيمالميعاد

.ظهورهوبعدالاسلامظهورقبلالتوواة
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4891عامالعرلباواليهودبينطاحنةحرربالمنطقةفيواشئعلت

روحفلسطيناوضفيواشتعلت791وعام6791وعام5691وعام

فلسطينيةهقاومةومنظماتعسكريةتشكيلاتفظهرتاليهودضدالمقاومة

العرببىالعقلمفهومفيإسرائللواصبحت،الفلسطينيينأرضلاسترجاع

،العربظهرفيالصمميحيةالأجنبيةالقوىزوغهاشوكةالإسلاصيوالضصر

.ولاتزال

)يسسهو(إلههممنالمخئاوةلأرضهميعودونبانهماليهودينادصيبينما

عقيدلهفيحىعليمنهمكلاأنواليهودالمسلمينوجدانفياستقروبذلك

هعمصرانتهجئهالذمىالتطبيعورغمباطلسطيالآخرالطرفوأنالثينية

دونالدولهفيالحاكمةالسلطةسكلىمقصووائصرفاكانأذ4إلااليهود

اليساريينبعسضعليإلاكليةالتطبيعوفضالذىالمصريالائمعب

المصريين.

الدوسةالد!لفي!المسيعييقالمسلميقبيقالصوا!

حردباقامتلبنانففى،الحديثالصرفيحتىقائماالصراعكل

المسلمبين..مئعددةاطرافلهاكانتالواحدالوطنأبناءبينأطية

ينتمياخروم!مميحيمعينةلطائفةينتميالذيالمسيحيوبينوالصمميحي،

الأرئوذك!مميةال!يحيةالطوائفبينالقائمللصراعامتداداأخرىلطائفة

دله.والحمدانتهىفدالصراعهذاولكنوالبروت!ممتانتيةوالكائوليكلية

الفتنبعضتظهرالمصريةالآمةغصريوحدةرغمصرولمحي

ظهرثثمومن،الطرفينمنالمئشددينغولانغلأقبسببالعنصرية

ليستمصرفيالفرقةأنإلا،الكائمحوحادثتيالحمراءالزاويةحوادث
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أحدائهاتعجيعأوبقيامهاالدولةت!مدمحلاحيثدينيةأواجتماعيةظاهرة

لا-الأخيرةالاونةفىوخاصةالمتعاقبةحكومائهافبىمملالةالدولةاقبل

فسيالصميحيونويشاوك،ومطعيحيمسلمبينالعامةالوظائفماتقلدفيتفر!

الوظائفطوفيالوؤواءمجل!غ!فياشتراكهمطريقعنالطمياسيالقرارصنع

الهامةالوظائفبتقلدللمسيحييسمحلاالعربيةالدولبعضفيبينماالقيادية

العربيةالدولمنعديدفىالمناسباثمعظمفيالدينيةالقياداتالتقاءووغم

فيأحاديثهمطريقعنبغذونالطرفينمنالمتشددينبعضأنإلا

سكليانهمنهمكللقناعةامتدادا..الطرفينبينالفرقةوالكنائ!ىالمساجد

باطل.عليالآخرينوأنحق

الدينية.القياداتتحتويهماسرعانأمرو!

التكفيرعقيدة"

عقيدةالاسلا!يينمنالمتشددينعندنلثماتالاسلا!يةالدولبضوفي

عليالعقيدةهذهوتقوم،مسلمينويخرم!غملمينوشعباحكومةالمجتمعئكفير

الفوائداستحلواطالماأفرادهبكلكافرالحاليالعصرفيالمجتمعأناساس

ضدالجهادفريضةعنوابتعدوانسائهمجمليالنقابيفرضواولمالمصرفية

والمعاهلاتالحدودفيالإسلامب!ثمرائعيحكمواولمالدينأعداءالكفاو

الح!ممنةوالموعظةالحواولي!ىصكقيثتهمفرضفيووسيلتهم،والعبادالئا

11الدهيفايةوخاصةالكريمالقرأنفياياثبعضإلىالممتناداالدمهوبل

اللهعدوبهنرهبونالخيلوباطومنقوةمناستطعتممالهمواعدوا"

مسلمبينيفرفونلاوطنهملبنيوالذبحالقلرالمتشددوناعملوقد!وعدوكم

العالممنمتفرقةاماكنإليوطنهمنطاقعنوخرجوا،مسلموغير

فيهايتواجدمنتصيبأوفتقل!الأجنبيةالمؤلمساتفىالمتفجراتيضعون

تمييز.بجر
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فرضفيوسيلتهملتنفيذالصاوخةالضووةهيالجزائرو!ث

عنيتخاذلومن،قتلهوجبالئهبشرائعيحكملممنبانمنهمالماناعقيدتهم

قتله.وحببجماعئهمعنخرجومنقتلهوجبالجهاد

الواعيالعقلغيابإليترجعوالطائفيةالدينيةالعنصرية!هولعل

منفوضواوأنهمأوضهفيالنهلثريعةحراسأنهمتخيلوافقدللمئ!ثمددين

ب!التحريفأوالخادعوالحواربالفتنةأووالقهربالقوةشريعتهبإقامةلدنه

أومطبيحياأويهودياهؤلاءمنواحداوأيتولئنوسننهاللهلعقائدوالتزييف

فرضهافبىمنهجسهوصحةعقيدتهبصحةكاملأإقتناعأفيهوجدتمسلمأ

صحتهافىشكمحلجميعهاالعقائديجعلأمروهوالاخرينعقائدوبطلان

الثهبعثلهذاوليلى،جميعهاتتنأقضئمومنبطلاطهافىشكمحلأو

بأديانهم.الرسل

فرضاوللتكفسيروسيلةالدينيتخذانيجوؤلاانهالقولنافلةوس

نايجبوالإن!ممانالثهبينعلاقةفالدين،والتسلطبالقهرالأخرىالعقائد

بينالفرقةفىسمبباتكوناوبالدمتصطبغولاالنف!م!وسموبال!ثمفافيةتتسم

.الواحدةالأمةعناصر
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لبحثاكلوا

المقدسةالكتبوهيلأساسيةاJالمصادعليبحثنافيألمماسااضدنا

بالنسبةإسرائيلأنبياءكآلممفارالثلاثالدياناتمصادومنلغيرهانلجاولم

إلاللقرأنبالندهبةالنبويةوالأحاديثللابجيلبالنسبةالرسلوأعمالللئوواة

فحلىالموضوعنطاقعنتخرجنالاواللىالبحثيقتضبهاالتيالحدودافي

.الكئابهذا

لتووأةا(1)

التكوينوهيالخمسةالأسفاومنالقديمالعهدأونلتوواةتتص

بينالمتداولالقديمالعهداضافثموالتثنيةوالعددواللاويينوالخروج

إسرائيلأنبياءأسموهملمننسبتأخرسمفرأوثلاطئنأوبعهالصمميحيين

..اليهوديةالديانةفيبهامعترفغيرالأسفاوهذهوبعضالحكماءوبعض

إصحاحا.وعائمرينوتسعةتدهعمائةالقديمالعهدإصحاحاثعددبلغوفد

ثموحواءادمخلققصةاى،الخليقةبقصةالتكوبنسفرويبدأ

Atlوإغداد،بابلوبرجالأوض!وتعميروالطوفاقوهابيلقايينحكايات

واسحقإسماجملوولادةوعمووةوسدوملوطوقصةالدهلا!عليهلابراهيم

مصر.خزانةعليوقيامهيوسفوقصةويعقوب

ولإدةئممصرفيإسرائيلبنيمعيشةأحداثالخروجسفرويتضمن

الذيالتيهوأحداثمصرمنالخروجئمفرعونوبينبينهكانوماموسى

خيمةوإفامسهالاثمريعةوكسرسيناءصحراءفيإسرائيلبنيعليفرض

*.الاجتماع

الخاصةوالطقوسالتوجيهأتشرائععليفينطوياللاسيينسأط

.والأعيادالمواسمبيانوكذلكوال!ثمعبوالكهنةبالذبائح

!6
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وبعضفلسطينأوضلدخولالاستعدادعنالعددسفرواحتوهى

موسىوبينوهاوونمريممنكلبينتمالذىوالحواوالطهارةطقوس

ضدوالحرببلعاموفصةموسىعلبىأعلنالذيوالتمردالسلا!،عليه

موؤاب.سهولفيوالنزولمديان

العدئمرالوصاياهومنهالموسىالإلهةالشرائعالئلدديةسفرويتناول

توفيحيلئأالأخيرةهوسىأيامثمالبيئرية،والعلاقاثوالحكمالحبادةوشرائع

اليهودىال!ثمعبواعلن،سنةوعائمرينمئةالعمرمنبلخقدموسىوكان

يشوعوأولهمالأنبياءوأسفاوكتبفلكبعدتبدائم.يوماثلاثلينعليهالحداد

السلام.عليهلموسىخلفاالإسرائيلياليثمعبقي!ادةتولىالذيموسىخادم

(Y)الإنجيلى

لحياةتاريخيفصصيسردعليأساساتعتمدأناجيلأوليعةو!

وهرقصمئىكتبهاالأناجيلوهذه،وقيامتهصلبهثمالسلا3عليهالمسيح

المسيح.عصرنهايةبعدويوحناولودتا

وتعددبالطلاقيتعلقفيماإلاجوهري!ةت!ثبريعاتالأناجيلئتضمن!

اليهودية.الديانةفيم!ثمروعاكانالذيالزوجاث

ووصاياهوتوجيهاته،المسيحميلادهعجزةعنالأناجيلوتتكلم

اليهودانتظرهالذيالصمميحأنهحدقةكدثمفثمومعجزاتهوامثالهوحكمه

الهوية.مجهولأنهوادعواهانكروولكن!الرومأنطغيأنمنليحررهم

لمجيئهالرئي!مميالهثفو!للمسيحاخربهدفالأناجيلاهتمثوقد

القدسوالروحوالابنالابهو،الألوهةطبيعةالأناجيلعليهخلعتفقد

الخطيئةعبوديةمنويحروهمالجميحصليموثجاءوالمنقذالمخلصوهو

كمالليتحققأخرىمرةسيعودولكنهللهعصيانهعندادمارئكبهاالتي

ملكوئه.
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بللدعوتسهوإنكساوهمبالمسيحاليهودتحرشعنالأناجيلث
الديانةلتزويرجأءمجدفهرطاقأنهوادعواإلهأونبيانهوإنكاوهم

بهرطقئه.شكوىبيلاطلم!للوالىقدمواوأنهماليهودية

ف!لك.بعدالأمواتمنوقيامتهودفنهصلبهأحداثالأناجيلوتناولت

ماشانفيالأوبعةالأناجيلبينيسيرهأوجوهريةاختلا!اتوهنك

قامالذىالجوهريالأصلعنجميعهاتتخللمولكنهاأحداثمنبهاورد

عندماالمخطيئةمنالناسليخلصجاءالمسيحأن..المسيحيالدينصكليه

ربه.عصى

ثمبقلالهومطالبتهمبهاليهودتحرشأحداثعليجميعهاائفقتكأفى

.الأهواتمنقيامتهثمصلبه

وانال!همنمقدوحدثأنهعل!الأناجيلتتفق..الصلبهسلةوهي

لاجرائه.لممبباإلايكنلماليهودتحرش

والضقذالمخلصهوالمسيحانإليالمسيحيةالمصادوكافةوقب

المئجلممداللههوأيال!مماووالنباالربوهووسيداوباقبلهلمنغراناويقدم

حولاخلالفواالمسيحيينأنغيرلسلطانهتاييداالقدسالروحاوسلتوقد

طببعتانلهكانثأما!هةالطببعةهيواحدةطبيعةلهكانتهلطبيعته

(.إنسانية)اىناسوتيةوطبيعةإلهيةطبيعة

(الاثمرق)كنيسةالأرثوذكدميةكنيستينبينالمسيحيونانتسمثموهن

تلا!بذهيطملمحانيدموعأنيوحناإنجيلواظهر(الغرب)كنيدهةوالكاثوليكية

منفيستسكنوانهاالطمماءإلييصعدأنبعدسيحلالقدسالروحبان

الروحخصومنوالمشورةالحكمةوتعطيهموتعزيهموترشدهميتبعونه

به.يؤمنمنكلفيوسلطان!بقوتهالصمميحيوجدالقدس
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الكريمألقرآن3()

الإسدية.للديلألةالمقدسألكتابهو

نبىعليانزلهالذىالالهكتابهوالكريمالقرانبأنالمسلمونوروهن

جبريلالمسمىالوحيم!طريقعنوالسلامالصلاةعليهمحمدالاسملام

الذيالتحريفمنخلاددبآنهويؤمنونالمسلمونيعئقدكماالأمينالروحأو

أووالإدخالالابتداعشبهةمنخلاكماعليهالسابقلنالكتابينعليأدخل

ظهورمنذالسنينجمروفحواهبنصهمتواترصحيحوانهالاضأفةأوالحذف

يزالوهاكانورسمهوتلاولهوحفظهنزولهوأن!ايومناوحتيالإسلا!

و!بلالنصفياخت!لا!ايكنلمالمدملمينبينالاختلافواقومعنينصا

والتأويل.التفدميرفياختلاف

عليالغالبفيوضبطبالمصحفيعرففيمادونالكريمواووان

علصملقراءةالكوفيالأسدىالمغيرةبنسليمانبنحفصروايةيوافقما

السلميحبيببنالثهجمدالرحمنعبدأبيعنالتابعيالكوفيالنجودأبيبن

سكنكعببنواببىئابتبنوؤيدطالبأببىبنوعليعنانبنعثمانعن

وسلم.عليهاللهصليالنبي

بهأبعثالئيالمصاحفعنالرلمممعلماءرواهمماهجاؤهوأخذ

أهلوهصحفومكةوالشاموالكوفةالبصرةإليعفانبنعثمانالخليفة

الدمتة.العئمأنيةالمصاحفوتمممىنف!ممهسكئمانومصحفالمدينة

اسملهاةسوووكل،سورةعائمرةوأربعمائةمنليتكونوألمصحف

البقرةسووةهبىالمصحففيسووةوأطولمتعثدةاياتوتمثمملخاص

المدينةفينزلتأيهدنيةوهىآيةوثمانونوستمائتاناياتهاودد

هد!ةسووبعدهاوجاكاالثانيةالسووةال!محففيفترئيبهاذلكورغم

(1)30وئرتيبهاالعصرسورةهيالمصحففيالسوروأفصر،ومكية
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سورةوكل1(101وترتيبهاالنصروسورة1()80وترتيبهاالكوئرسوا

فقط.اياتثتضر

ولاشتىموضوعاثئتناولبلواحداموضوعاتتناوللاو!رة

يتحدثلماالجوهريةوالأسدم!الكليةالقواعديوودبلبالتفاصيلالقرانيحفل

بالنفاصبلالاهتماماشدتطموتحفلالتياللوواةعك!ىعليوهو-دصنه

.الفحوىأوالبي!اناوالسردفيقيمةتمل!لاكانلتأولوالجزئية

اسماءتكونقدفهياللتباين،أشدمتباينةمخلالفةالس!وروأ!ء

النملكسوو)لحشراتأسماءأو(الأنعام،الفيل،البقرة)مل!لحبوانات

ويولممفأوهوديونسسورمل!الأنبياءلبعضأسماءاووالعنكبوث(والنحل

مصحففيترتيبهابحسلافمكوت)ونوحومحمدالأنبياءووطهوإبراهيم

وقدلقمانوومريمجكمرانالكلممووالأشخاصلبعض!أسماءأو(عئمان

الناسوسورةالانسانوسووةالنساءكسورةالباثمرمنلجنداسماءلكون

الفئحسبأ،،الكهفالاسراء،كسوروالوقائعالأحدالثالبعضأسماءتكونوفد

والحديدوالقمروالنجمالرعدكسووالدمخلوقاتلبعضاسماءتكونودد

بالمصحفووثكماوالتينوالضحىوالليلوالشصىوالبلدوالفجروالقلم

التوبة--الأنفل-الأعراف-طلمائدةالفائحةمنهأنذكرأخرىسور

طلرومالقصص-الشعراء-طلفرقانالنووالمؤمنون-الحج-الحجر

غافر-الزمر-ص!-الصافات--جم!م!فاطر-الأحزاب-السجدة-

-الحجرات-الأحقاف-الجائيةالدخان-طلزخرف!ال!ئمووى-فصلت

الممتحنة-الحشر--المجادلةطلواقعةالرحمنطلطوو-طلذارياتق

الحأقة--طلملكالتحريم-الطلاق-التغابن--المنافقونالجمعة-الصف

عاتطلنازالنبا-المرت-القيامة-المدثر-المزمل-الجن-المعاوج

الطاوق-طلبروبمالانشقاق-المطففين-الانفطاوالتكوير-سكسبس--

الزلزلة--القدو-البينة-العلقاح-الاناثمرالبلد--الغاشسية-الأعلى
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ق-الكوثا-قريلث!-الما!العصر-الهمزةالنكاثر-القارعةالعاديات

الفلق.الصدهد-الاخلاص--الكافرون

والمجماعة،الفردجهةمن،الإن!ممانيةالحي!اةجوانبكلالقرانئناول

منالعديدأوودكماوالطمياسيةوالع!ممكرلةوالدينيةالأخلاقيةللجوانبفعرض

الشخصيةالأحوالوتلثمريعاتوالقصاصالحدودكجرائمالجنائيةالئشريعات

والتجاويسةالمدنيةالتائمريعاتوبعضوالوصيةوالمواريثوالطلاقكالزواج

أنواعمنوكثيراوالحجوالزكاةوالصومكالصلاةالعباداتأنواعوتناول

المعاملا!.

الثينيةالرسالةجوهرباعتبارهاالألوهيةغيدةعليالكريمالقرانرفى

الرازقالخالقوأنهوعظمتهوجد4وقدوئهالةوحدانيةفأكد،ومحووها

هوإذ،لايموتحيوهوالرحبمالغفورالمنتقمالجباروأنهالمميثالمحي

.للفناءقابلغير

يومفيالأموالت!بعثاىوالح!ممابالبعثلعقيدةالقرآنصضكيما

بالنسارالجزاءتحديدثمالدنيافيأعمالهمعليمحاسبتهموإجراءموقوت

فيالحياةغيرللحياةاخرىعودةمنوالح!ممالباالقيامةبعدوليلىاوالجنة

أوالنار.الجنة

ولوطنوحكقصصالأنبياءقصصمنالعديداقرأنتضمنكما

لأحداثعرضكما)المسيح(وجمطدىوموسىوبوسفوإلممماعيلوإبراهم

أنيامركمالالهاقلقوصهموسسىفالؤإذ.الصفراءالبقرةكحادثمتعددة

الجساطين"منأكونأنباللهأعوذقالهزوااتلخذنادالوابقرةتذبحوا

67.البقرة

والتكو!ن.ألخلققصلأالقوانثناولىكما+

الأصناموعبادالمحاثمركينبعضإدعاءاتعليبالردألقرأنحفل

والمطميحيين.والمحهود
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والحروفالألفاظبضكانتواق،وصينعربيبلسانالقرانشل

مفصلاشرحاآخرموضعفينعرضوسوف.الانحتيمعناهايعرفلا

الكريم.القرانلمحتوى

الققةال!قيصبنالعلأفة

باثمريعملانهويرونالكريمبالقرأنوالمطميحيوناليهودلا!عترف

الدينينإلغاءيطمتهث!فحثيدد!لاستحداثوأصانه)ص(محمدهنموضوع

كثينالإورللكرانفالديانتانالمسيحيةوالثيانةاليهوديةالديانة-ال!ممابقين

منالعديدنقلهدعياوتعده(السلامعلهه)محمدنبوءةوترفضانسماوي

.القرأنإليالتوواةمنوالقصصالشرائع

أنزلاللهأنويؤكدالديانتينيقرفهومخئلفانهجأالكريمالقرأنوينهج

والانجيل.اةالتوو

حكمفيهاالنوواةوعندمميحكمونكؤكيفيقولالمائدةسةفمي

34"الله

3ا"والانجيلالتوراةوأنزل"عمرانالفيوول

44المائدة"ونووهدىفيهاالتوراةأنزلناإنا!وورل

لنلماوهصدقاو!رهدىفيهالإلعيلوأتيناهألماندةفيوبقول

1164التوراةصأاديه

تقيمواحتيشيئعليلسئمألكتال!اهلياف!المائدةفىويقول

1101والإلجهلألتوراه I

التوراةشرائعبعضالرالقرالطأننجدفإنناالعلاقةلهذهواهتدادا

بعضاسماءالترانوأوردكاشنزيرالحيواناتبعضوتحريمالقصاصمل!

-لوط-ن!وح-أدمذلكمث!-والانجيلالتوراةفيوردتكماالأنبياء
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فيمابعد(يهوسفبإسرائيل)المسمىيعقوباسحاقإلممماعيلإبراهم

أيوبؤكريا--سليمانداود--المسيحمريمهاوونهوسى

ولكنه6والطملوىكالمنمسمياتهابذاتالأشياءبعضعنوعبرويخرهم

-:مئ!أخرىمسمياثفيوالانجيلالتوواةمعاخلالف

)1(يحىبالؤانعنهعبروو!

)2(جمطمىبالقرأنعنهعبر!سوع

)3(أزربالقرانعنهعبرتارح

الزبووبالقرأنعنهاعبرداودهزيمير

ايامستةف!يالعالمالةكخلقالأحداثمنالعد!دصكليصدق!ا

إسرائيل.لبنياضطهادهمب!ممببمصرعليوفعتالتيالعقوباثوبعض

ويوسفويعقوبولوطونوحوإبراطمأدم!مصالصانوأورد

وردمابيناخللافأئمةأنغيرالتوواةعنهاتحثئتقصضوهيوموسى

41(.بالقرانوردومابالتوواة

نزولبصحةأفرالقرأنلأن،وئيقةفهيبالأنجللالقران!ضاط

بشاراتمنالأنجيلفيوردماوأكدالدهلامعليهعيسىالنبيعليالانجيل

تجلزلاالمطميحيةالنظريةان.غيرابيهاوأضافبلللصمميحوهعجزات

المسيح.علياللىمنهنزلالانجيلبانالقول

09والأنبياء،،712هريم،8هالأنعام،93عمرانالسورةراجع1()

النساء،عران،السورفيايضاذكرعبسىA،وقد7،1360253البترةراجع)2(

هرة52اسمه،وتكرر،الصف،الحدبد،الزخرف،الشورىاب،اطاحز،هريمالأنعام6المائدة

ألهه*أصناهاأتتخذأزرلأبيهإبراهيمفالؤإذالترأنيتول74ا!انعامسورةفي)3(

القرأنفيالاسم!ايتكررولم

الجزءفسيالقرأنونصوصالتوراةنصوصبقالخلافتضميلاثتلتاولسوف)4(

.الكتابهذاهنالثاني
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لحياةتاريخياسردأإلاليستالمقدلىالكتابيضمهاالتىظلألاجيل

القدسوالروحوالابنالابالالههوالمسيحيةالعقيدةفيوالمسيح،المسيح

فيسواءالالههووالمسيح،واحدفالاله!مويأتعدداوليسهعنوىتعددوهو

المزدوجةالطبيعةغيدةأوفيالألهيةالطبيعةأىالواح!دةالطبيعةعقيدة

إلهاالمسيحكونعليبائمدةيعترضوالقران(الإنسانية)والناسوتيةالال!ة

كما-فيكونكنهيوالكلمةالالهمنبكلمةامرأةمنولدب!ئعرأإلاليسفهو

تمامعليالقرانويعترض،المفكانكنالربانيةالكلمةبقوةادمخلق

شبهلأنهيتملمالصلبولكنفيهشرعقديكونفقدالصلبحادئة

)1(.للحاضرين

يجتمعاأنقبلليوسفطهخطوبةأمهمريموكانت11متىب!ولي

أإصحاح"القدسالروحهنحبلىوجدت

يحلالقدسالروح!"لمريمالم!جبرانبلقال-لوقابجيلولي

11اللهابنيدعىمنكالمولودالقثوسايضافلذلكتظلكالعليوقوةعليك

وكانالالهعندكانوالكلمةالكلمةكانالبدءفى"يوحناج!وص

ابنمجدملومجدهووأينابيناوحلجسداصاروالكلمة11قالئم*الةالكلمة

11الابمنوحيد

ألمسيحمعجزأت"

وشفاءالموتىإحياءواعظمهاالمسيحمعجزاتالأناجيلأوودت

المرضى.

فيكالكلام-بالأناجيلتردلمأخرىمعجزاتالكربمالقرأنوأضاف

يملكفمن؟"17"المائدةهريمبنالمسيحهوالالهاققالواالنينكفرلقد"اللهقا)1(

!سىالمسيحإنما"17"المائدةوأمههرامابنالمسيحالمكأناراداقشيئاالالههن

ا.Vاالنساء"Aوروحهريمإليألفاهاوكلمنهاللهرسوهربمابن
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ومنوكيهلاالمهدفىالناسويكلم"فالالهبإذنالطيروخلقالمهد

جئتكمقدأنىإسرائيلبنىإليووسولا11وفال46عمرانال11الصالحين

طيرافيكونفيهفأنفخالطيركطلةالطينمنلكماخلقأنيوبكممنباية

الاله"بإذقالموتىوأحي)1(والأبرصاكمهوأبوئالالهبإذن

.94اقعمرال!

والإنجيلىالتووأةبينأولقلأ"

ليكملهابلالتوواةلينقضجاءماالمسيحفإنالمسيحيةللقيدة!

كتحريمالمواضعمنالعديدفىالتوواةناقضالمدهيحأقالحقأنغير

فيالواردةالعقوباتولبعضللخئانورفضهالزوجالتالعددوتحويمالطلاق

خارجهمنوليلىداخلهمنالإنسانتططريريدكانوالمسيح،القديمالعهد

بلشرائعوالالتواءوالخداعوالكذبالنفاقالصمميححاربكبفنرىوسوف

.نكريزهمنذلهمعارضيناليهودوقفوكيف،اليهودلدى

أوالمسيحهويسوعبأنتعترفلافإنهااليهوديةللعقيدةوبالنس!ة

إلهاوليلم!داودنسلمنرجلهواليهودلدىالمسيااقحيثالمنتظرالصمييا

فتل"يدهوع*بينماالزماننهايةإلىسيبقىوأنهالصمميحيونذهبكما

بالصملب.

انهمبل،القدلم!الروحبقوةولدالمسيحبأن،اليهوديقرفولا

النجاو.يوسناابنأنهأوشوفهافيأمهيتهمون

هرطاقمدعهوبلفثسبةأبةلنكربزهاولولادنهلبلىانهو!ن

اطابرصتعتبرالههودلأ4الائمربعةطانا!ابرصفكرحينالفرأنصطدهقتعبير)1(

شناءورودفا!نئموهنبرصهفب!هبقىمانجالمنهتظلبلفح!مبهربضاليىفهونجسا

هنالناسطيطهربلضطالمرضىيائمن!لاالمسيحانعليدلالةللمسيحكمعجزةا!ابرص

الههودبة.للينمربعةطبتانجاسنهم
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توراتهابينالعلا!ةتكوناليهوديةللعديدةفطبقاوقلاله،بصلبهطالبواثمومن

مأكلأناليهودولمجولبين!أ،صلةولالمامامفقودة!قةالإنجللوبين

وأنلها،أصللاكافعبةمفتراهادعاءاتهيمعجزاثمنبالأنأجيلوود

اقبسل،جديدةبديانةيكرؤأدنالمسيحمنيطلبولممعهمؤيلاإلههم

يهود!امرندا.بكونأنيدوالايدموع

المسمحصلبمسأللأفيمونتجمريوأى"

عنالكر!مالقرأنفيالواودةالاياتأنهوننجمر!يأشمرىورى

دفاعهيبلالمسيحيةعليالاورمنهجوماحقيقنهافيليستالصلب

هو(Messiahالمسيح)المسياقلرأنفحواهافييلاحظماواولعنها

المسيحيةأنعلىمانحوعليينطوىلأنهالحقيتةمنعاربههدعىزعم

زعمهمايرفضعندماالكريمفالقرأنالاسلا!رفضهماوهوزائفل!ين

الإسلامدامماإذحقدينالصمبحبةأنيؤكدفإنهالمسيحفلالوابأنهمأليهود

نبىمناليهوديتمكنأنالمستحيلمنفإنهحقدينبانهاالمسيحيةإلىينظر

ولاانتصاوايعدالمطميحصلبانيعلتقدالمسيحىبينماويقللوهالمسيحية

صلاداعقبهكمابئهأوالصمميحقيامالصلبهذاأعقبلأنههزيمةيعد

(1)قائلا.مونتجمرىويستطردالكنيطمة،

شبه.لهم"ؤلكنالترأدطبهاأئىغامضةسبهاوةهنك

.It was made to seem to them

المسيحقلرمن..فيقول،عليهنوافقلاتفلمميرايفسرهاواتأنعر

فهل.المسيحيقلالوالمالروهانأوالههودأنعلىدلالةالقرأنجمارةتكونلتد

الفاعليتبرهل..لتالليهطواعيةثفسهي!مملمأنوقبلرضىلأنهنن!ممهقلر

W.طانظر()) Montgomery Walt. Islamic revelation in the mode

worldالدثميخالرحمنجمددكتورترجمةوالمسيحيةالإسلام
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الحقيقي.

إشكاليةفيادخلناالمسيحصلبشبهةعنالكريمالقرانفيوردوها

-:بالقرآنوردفقد،بالغةاثاوذاتحقيقية

وماقلالوهومااللهوسولهرلمابنعلغميالصمميحقلالناإناوقو!م

الاعلممنبهمالهمضهشكلفيفبهاخلالفواالذينواقلهمشبهولكنصلبوه

حكيما"سيزاالةوكانإليهالالهوفعهبليقيناقلالوهوماالظناتباع

السماءإلىرفعهبلالمسليحمولتيقرعدمالقرأنانالا!اليهوسط!

القولإلىيؤد!ىماو!الباثمرلجمبعالموتناموسيجرعليهلمانهمفادهبما

للعقيدةطبقاباثمركايالموتناهولىعليهليسرىجديدمنعودئهبوجوب

للمرةالعوفىةوجوبعلىالصمميحيةمعالاسلا3يتفقوبنعلكذاتهاالاسلا!ية

بلرسالةديهباثمرالذىالأولالظهووظهووينلهأنأىللمسيحالئانية

فيمهمتهنطاقهيوما..متىولكن..فيهيموثالذيالثانيوالظهور

الئاني.الظهور

للعثركانتهماوأفىوالقرانالتوواه"

بالةالاثدركمظاهركلب!ثمدةأداناوالقرأنالتوواةمنووأنلإشك

فيالالهأن!ر،بينهماوماالأرضوال!مممواتخالقوهوواحدالالهلان

وفد،المخنارالبكرشعبهباغباوهمللبهودخاصاألهايكوني!كئادالتوراة

غيرهم،دونإسرائيلببنيم!ثمغولةذاتبانهاالإلهلةالذالتاقوواةصورت

اليهوديه.غيرالدثمعوبوهمالغوييم()أوالأمميينلدماءمتعطشةذات

بلطبيعةتخللطالإلهيهالذاتعلىالتوراةخلعتهاالتىالطبيعةأنول

ل!ثمعبهيتملروالالهيفعلماعلىيؤنبهوشعبهويحزنويفرحيندمفالالهالباثدرية

إنهبلأدمعنويبحثالجنةفييصئدىوهوسحابعمودأونارعمودفي

.فخذهعلىبضربةوهزمهخيمتهفييعقوبصاوع
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باعتباوالبشرأحاسي!ىكلعنمنزهةذالتأالقرانفياحهيةوالذات

نفىوقد،شئكملالهلي!م!مطلقكمالوالالهنقصائملرالأحاسيلىهذهأن

الب!ثمرنواقصيعيبهأنأوبلئمريةصووةفيالةيتمل!أنقاطعانفياالقران

عبلدهفالجميع..اخردونب!ثمعبيحفللا،بجادهمحيطوانهأحاسيسهمأو

القيامة.يومببنهمبقضىالذىوهو

فالنهالنحوهذاتف!ممرعليلاالمادىالتحيزتفيدالتيالعباواتأنيىسيدو

ليخضعولاالتحيزعليهيجوزلاعلياذاثهوإنماومادةلي!ىالقرأنفي

.والزمانالمكانخالقهولأنهللزمن

أليهوفىعآئدالقرأننقلىهلى"

المكيةوالبيئةالقرآنبينالعلاقهئفحص"اقواتسنئجمرهىف

للبشرتمامأملالممةكانتالاسلا!رسالةأنبجلاءلنايوضمحعاههوالعربية

سابقةمسيحيةاويهوديةعقائدمننقلمجردتكنولمبينهمظهرتالنين

أوEternalأبديهالمعانىمنبمعنىتعدحقائىعلىيحتوىالقرأنكانوإذا

فيه،نزلتالذيالب!ئمرىالوسطمعمواضهاأوتكييفهاجرىقدفإنهمطلقة

فيئحملكانتوالمدبنهمكةلأهلالبدابة!نيوجطاالتيالاوررسالةوأن

)1(عالمليةأبعادذالتاالبدايةمنذكانتأنهاأوالعالميةبن!ررطياتها

أنللمرءاقمعلموهكانومنالعلممحمدللقىمن:علىصني!نورزل

اليهودمنبننروثيقةصلةعلىالصكرةسنواتهفىكانمحمداأنيفتزض

)2(.اللالموديةالكئبلصووهمالذينأولئكعنكثيرايخلالفونيكونواولم

المعاصرالعالمفيوالمسيحيةالأسلام1()

2(

Their Contracts Thraugh The Ages

V A

.*.W Montg

احمدبركاتالاسناذنرجمهوالذي
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إقليميلأ!أبعافىاتفىثلأاوليانالأفىكانتهلى"

موسىوسالةوأنخاصدبنهوالإسرائيلىالدينأنأل!راة!كد

عبادةمنوتطهره"اليهودىالدمنقاءواق،فحسبإسرائيللدثمعبكانث

اليهوديةيخرالأ!أيالغوييممنأخرىبدماءيخلالطأنسطيهتابىالأوثان

أقاليهودىالشعبيقبلفلاتباثميريهديانةاليهوديةالديانةتعتبرفلاثمومن

الديانةفىالاولكاؤمحووهيوالأم،المسلمينأوالمسيحينمنأحديتهود

.جمرهدونيهوديةأممنانحدرمنهوفاليهودياليهودية

إلىفمطموجهةدعوتهكانلظالمسيحعصربدايةفبىأسسصوفي

الضلةإس!رائيلببتخرافإليإلايرسللمأنهقالإذإسرائيلبنى

ولدصتهلسهرفضهمبعدإلاالخاصةالدعوة!هعنالمسيحيةتتحولولم

الأممباقىإلىبول!ىفاتجه

قبيلتهيدعوعهدهبدايةفيالسلا3عليهمحمدالنبيكانالإ!موفى

ئميسثربهيأخرىمدينةإليبدعوتههاجرثممكةبلدتهوبنىوعثميرته

الحبطمةلملككدعوتهالاسلا!فيالدخولإليالأخرىالدوليدعوأخذ

يخرعالميةدعوتهوأصبحت،الدولمنويخرهاوفأرسوالرومانولمصر

هواليهوديالاثمعبيكونثمومنالديانةخصوصيهعلىحافظوااليهودأن

عالمية.ديانةلكونأنووفضاللهوديةعليحافظالذيالوحيدالشعب

92
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الظثةالمتبثند!يق

لتوواةأ*

عليهموسيعهدفيالشريعةالواحعلىالع!ثمرالوصاي!أتدلذ3

خصوخاصةلاحقهعهودفيكتبثفقدالتوواةنصوصباقىاما،السلا3

هممنالقطعسبيلعليالآنحتىيعرفولاوبابلأشورفبىالسبيفتره

.باللؤراةالواردةالاثمريعةوأحكامالنصوصواضعو

الإنجيلى"

ولوقاومرف!ىمتىمنكلوضعهااناجيلأوبعةالجدبدألعهديضم

المسيح،اتباعمنيكنولممرقسإنجيلهوالأناجيلاقدماقويقأل،ويوحنا

يلبسكانالذيالمسيحلالميذهومرقسأنتصورواال!لقينبعضأنالا

الئصووهذاأقالا،المسيحعلىبالقبضالجنودهمعندماعربةعلبىاؤارا

الاستدلمحك.لم!موىعلي!هدليللا

تذ!أخرىاواءثمةأنإلا،هيلاررية75سنةبعدظهرتوالأطج!

زبدىابنهوالجديدالعهدفيالأخيرالانجيلابيهين!ممبالذىبوحناأن.إلى

دليل.إلييحتاجالراىهذاولكن،للمسيحالمعأصرالصيافى

عليهالمسيحعصرنهايةبعدالأنظهرلمالأناجيلفإقو؟لصح

السلا3.

المسيححياةقصةب!ممردغيت..أخرىأناجيلظهرتألهولاشك

ليتكونالأربعةالآناجيلاختارتالكنيسةولكنالأرضعلىالسلامعليه

هذهباختياوانهبهالمسلمومن،المسيحيةللديانةالمقدلم!الكتابهنها

نصوصعلىالكنيسةحافظتوقد،الأخرىالأنأجيلجميعبطلتالأناجيل

مواضعها.بعضفياختلافالتأمنبهاماوغمافحريفمنالأناجيل
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ألموآنء

والسلامالصلاةعليهمحمدعلينزلالقرانأنالإسلا!يةالأصولفي

نزلبلواحدةمرةينزلولم،بجبريلالمسميالوحبىطريقعناللهمن

بدايةومنذ،الجديدالثينلها.يتعرضالتيالأحداثيواكبوكانمنجما

رقائقعليويكتبونهصدووهمفييحفظونهالمسلمونكانالقراننزول

يخالفأنلأحديمممحيكنولم،والخجاوةالنخيلوعسفوالعظأمالجلود

انتهىحتىالمنوالهذاعلىالأمروظلتعديلا،أوحذفاأوإضافةالنص

عئمانإليالأمروانتهى،جمعهفيالراشدونالخلفاءفكرئمالنبوةعصر

أنبعدوالحجارةوالعظامالجلودورقائقالرجالصدورمنفجمعهعفانبن

)مجموعةمصحن!أولظهرثمالنصوصومراجعةلجمعهلجنةلنلكلئعكل

لونماعليالمسلمونحافظو!د،عفانبنسكثمانالخلينةعهدفيالتد!وين(

إضافةأوحذفثمهيتريهاأندونالانوحتىظهورهمنذعئمانبمصحف

ئعديل.أو
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يباعونلأمصرمناخرجتعهمألدينعبيدىإسمراليلىبنىلأنأ

منهاحولكمألتىالشعوبمنوإمأؤكمعبيدكموليكن...كالعبيد

غدكمألناؤلينالمستوطنينأبناءمنوىلكوإماءعبيدأتقتنون

ثقتنونأوضكمف!ألمولوفىينعندكمألدينعشالوهمومنفمنهم

فيكوفونملكميوأثجمدكممنلبنيكموثووثونهملكمعبيدأ

تطغوافلاإلمعرأئيلىبنىمنإخومحموأهاالأبدإل!لكمعبيدأ

.!عليهمبتسلطكم

)25(أ*ويينلممفر

صووةتصنعول!تمثالألكلنحتلأ..سموأىأخرىالهلألكتكنل!ا

منالماءفىوماتحتمنالأوضف!ومافوقمنالسماءفىمما

غيووإلهإلهكألربأفالأفىتعبدهنولالهنتحسجدلاالأوضألمعفل

مبغضىمنوالرا!عألثالثالجيلىحتىألبنينفىالأباءآثامأفقد

بإلمممهنطقمنيعاقبألوبلأنبا!إلهكالرببالمعمتنطقلأ..

يطولىلكىوأمكأباكأكوم..لتقدليمهالسبتيوماذكو..با!

ل!تزنىلأتقتلىلأإلهكألوبإياهايهبكألتىالأوضفىعمرك

ول!ؤوجتحهولاجاوكبيتتمثمهلأجاوكعلىؤووأتشهدلأتسوق

001أمتهولأعبده

(02)لخروجالمعفر
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وأةال!

بالتووأةألتعريف"

النيوالأحكامالوصايابالدثمريعةوالمقصودالاثمريعةتعني!لمراةكلمة

لبرائهليينوهعتالتيالتيهفترةخصسيناءجبلعليهوسىبهااللهكلم

مصر.منخروجهمبعد

الكتابمنأشيمالعهدهنالأولىالخمسةالأسفارصو!راة

سقر)3(الخروجسنر)2(التكوينسفر1()وهيالمسيحيةللديانةالمتلس!

سالفالمتثمىالكتابيضمكما،التلثيةسفر)5(العددسنر)4(ا!ويين

دراسسللاتتتصروسوفداود،ومزاميرإسرائيلأنبياءوكتبأسفار.الفكر

هنالموضوعسباقيقئضيههامعالأولىالخمسةالأسفارأ!يالنوراةعلي

القدبم.العهدوكتباسفاوبلأهيإليالالثمارة

4الثرداأضاد

ألتكوينل!عفر

خلسقبموضوعالسفرويعنىإصحاحاخمسينالتكوينسئريض

وخاليةخربةالأرضوكانتوا!ارضالسمواتالالهخلقالبدءفى"العالم

نوولبكناثهوقال،المياهوجهسطييرفاللهوروحظلمةالقمروعلي

اللهعاودوالظلمةالنووبينالالهوفصلحدهنأنهالنورالالهووأىنورفكاق

")1(.واحدايوماصباحوكانهساءوكانليلادعاهاوالظلمةنهاراالنوو

نورليكن)الكلمةكانتالخلقبدايةأنالتوواةأوردتهفيما!حظ

فيكونكن:اللهكلمةأصلهالخلقأنلجيالثلاطئةاطاليانوئتفقنوو(فكان

أ:ههنالنكو!سنراطاول)1(الاصحاح
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والبحالتواليلبسةوالسماءالمياهالخلقأياتالتوراةمح!دثأنوبعد

اللىفخلقوالطي!ر*الحيوانخلقللاولتوالكواكبوالاثمجروالشصىوالأوض

المياهبهافاضتالتبيالدبابةالحيةالأنف!ىف!والئاوكلالعظامالئتانين

05"كحبنسهجناحذيطلئووكلكاجناسمها

"الاندهانخلقفلوالطيرالحبوانخلقالهأنإليالنصوض

البحوسمكعليفيندملطونكاثمههناصووتناعليالإنساننعملاللىوقال

التيالدباباتجميحوعليالأوضكلوعليالبهائموعليالسماءطروعلي

"الأوضعلىتدب

الدممابح)1(اليومفيالةوفرغجندهاوكلوا!ارضالسمواثواكملت"

."وفدسهالسابعاليومالةوبارك:الطمابحالبومفى)2(فاسنراحعملههن

أنفهفيونفخ"الأوضئوابهنخلتهحيثألمخلقالسئر!لى3

شرثا"عل!نفيجنةالألهالربوضسحيةنفساالمفصار)3(حياةندهممة

هعرفةوشجرةالحياةشعجوةوسطهاوأنبثش!ةأشجاواالةغرسوفيها

بينماوالشرالخيومعوفةلئمجرةهنياككألاأدمالالهوأوصىوالشر)4(الخير

الجنة.شجركلمنياكلىانلهأباح

وأكلهوبهأصر!ميانحالةفيأدمجؤاءأن!واةوفكلت

موتا"تموتهنهاتاكليوملأنك"يموتأنواليثمرالخيرمعرفةشجرةمن

باسمائهايدصهاأنهنهوطلبوالطيورالحيوانالتطكللآدمالالهوأحضر)5(

للراحة.يوهاإسرائ!بنوانخذهالذ!يالراحة!ومايالممبثبوم!)1(

تصه.منأ!يلغوبهنمسناوما،العزةربصفتالالمعنىهذاعليالترأنيرد)2(

العالمخلقكاقبينماالالهروحهنبننخةحظىالذى!ضطأدمأنالتوراةهفصمفي31(

.فيكونكن--الكلمةطر!صوطيرحيوانمنفيهبما

(t)الفمروالخيرمعرفةفمجرةأهااطابدبةالكبنونةهمجرةهيالحياةباثمجرةالممصود

والمستتبل.الحاضرفيوالشرالخيربينالمطلقالتصلزشجرةفهي

محن.جنةهنالطردجزاوهكانبليمتلممنهاأكلحينأدمفاطاف!لكورغم)5(
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ذلك.بعدبهاعرفتالتيأسماءهاعليهاادمفأطلق

حعوأء*خلق

واحدةفاخذادمعلينوما()سباتاأوفعاللاانإليالتكوينسفريدهب

،لادموأحضرهاامراةالضلعال!ه)وبنى(لحمامكانهاوملأأضلاعهمن

اقلضتهاختلافهعادمشبهعليكينونتهالهاوضعال!هأنأى()بنىوكلمة

طبيعئها.

حوأءمعألحيةقصلأ"

انبعدلحواءالحيةفقالتوحواء)ا!الحيةبينحواراا!واةتد!

فىالتيالاثمجرةثمروأما11المعرفةشجرةثمرأكلعنالالهنهيلهاذكرلتا

للمراةالحيةفقالث،تموئالئلاتمساهولاهنهتاكلالااللهفق!الجنةوسط

الخيرعارفينكالالهوتكوناناعينكماتتفتحمنهتأكلانيومأنهعالمالةبل

11والشر

فقد،اللهمنأصدقكانتالتوواةعرففيالحيةأنذلكوهفاد

الحيةوأماالاثمجرةمنالأكلحالةفىالموتمنحذو!احينعليهماكذب

وحواءأدملأنفعلاحدثماو!")2(تموتالن8الصادقالنبألهمافقالت

الجنة.منطردابليموتالمالشجرةمنأكلاحينما

فييدووبماعلماأكثركانتأنهاالحيةالتوواةصورتكماوسدو

مثهتأكلانيومأنعالماللهبلتموتالنالحيةفقالت11فالتإذالالهيهالذات

فيوردهاولكنالمميطانأسماءهناسمهيالحيةفإنالمسيحيةالكنابالتابعضفي)1(

فكرةمعيتناقضبطنهاعليتممعيجعلهاالالهوأنالحيةشفلكبعدالتوراة

.الشيطان

.4/الئكوبنسالثالثالإصحاح)2(
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والشر"الخيرعاوفينكالالهوتكوناناعينكماتتفتح

بهذهيقصدولا،عريانينانهمأفعرفاادموأعطتحواءوات

وحواءادمصووتالتوواةأقإذسائريسترهلاالجسدانمجردالمعرفة

انهماعرفاالشجرثمرمنأكلاحلنولكنهماعريانينصووةفيخلقهماعند

لأعضائهمابمعرفتهمابلالعريمجردليستاللفظدلالةانغيركذلك

.ماؤو)ملالجلى(!انفسهماوصنعاتينأوراقفخاط!استرهيجبمماالتناسهلية

عندالجنةفيماشياالألهالردباصوتوسمعا11فائلةالئوراةوافدت

أينادم..الرب..فنادىالربوجهمنوامرأتهادمفاختبأالنهاوريحهبولبا

")1فاختبالتعريانلأنىفخشيثالجنةفيصول!سمعلتفق!11ا!انت

التىالمراةادمفق!..الاثمجرةمنأكلتهل.عريانأنكأعلمكمنفق!

فقالتالمرأةال!هسألثم"فاكلتاللثمجرةمنأ!تنيالتيهىمعىجعلتها

.)2طنهاعلىتسعىوجعلهاالحيةاللهفلعنأغوتنىالتىهىالحية

العقاب"

أدمووحواءالحيةببنئمتالتيالمؤامرةأفرادعلي!ابااذأوقح

لسحقينوأنثرأسكيلممحقهو"ونسلهاوالمرأةالحيةبينالعداوةفاوجد

11سكقبه

11الرجلإلياشتيافهاوجعلوالولادةالحملفيتعبهااكئرفقدووواء11

واما،المرأةعليالسيادةحقللرجلأعطىأىعليكيطعودو!و

ثمامرأتهقولسمعولأنهمعصيتهب!ممببالأوضاللهلعنفقدلآدمبالنسبة

التينورقمنالملاب!ىصنعفقراتبعدالثالثالإصحاحفيالفقراتهذهجاث)1

ال!ه.صوتسمعحثنماصيانينيكونالموحواءادمأنيعنيوهذاواوتدائها

اكلأنهبعلميكنولماخئبأعندما2دمبمكانسكألمابكنلمالالهأنالحوارمنيلاحظ)2

علبه.وكذبآدمخدعاللهأنإليت!ئميرالنصدلألةأنكماالاثعجرةمن
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."الحياةفىوالصثمقةللتعبأووثه

صاوقدالانطمانذاهوالإلهالربوقال"الثالثالاصحاحفىوطء

الحياةشجرةهنويأخذيدهيمدلعلهوالانوالاثمرالخيرعاوفمناكواحد

)1(.الأبدإلىويحياأيضا

يلكروبييمعدنجنةشرفىوأقامالانطمانفطرد"التوراةوافت

فقرةالئالث"الاصحاحالحياةشجرةطريقلحراسةهتقلبسيفولطيب

حنىأدمهنخوفاالحياةشجرةحولحراسةوضعالالهأنيعنىبما24

.ويطماوا)12يمينايتقلبهلتهبسيففىالحراسةهذهوتمللتمنهايقترل!بالا

الاصحاحأوودثم،ه!ابيللأخبهقايينقلر!مةالسفرورر

وأولادهبنوحالاصحاحهذافىالتوراةأجيالانتطاحتى2دمأبناءالخاه!ى

ويافث.وحامسام

ألةأبناء"

علييكثرونالناسابتدألماوحث"يلىهاالسادسالا!حايرد

ح!ممناتأنهنالناسبناتواوااللهيبناءأنبناتلهموولدايارض

:الانسانعلىالربقالثم"نساءلأنضمفاتخن!وا(حسناواتويقصد)

دخلإذابضاذلكوبعد..سنةوعثمرينمئةأياههوتكونبشرهولزبغانه"

.."الجبابرةهمهؤلاء.أولادالهموولدنالناسبناتعليالالهبنو

الانسانعملأنهالربفحزن*الانسانشروأىغلمااد!ن!

."قلبهفيوتأسفالأوضفي

ملالنا"صماركدينالأنالمتبولوكان،الألهةتعدداليتيئميرهناكواحدجماوة11(

يلجنة.عليسيطرنهإحكامعلياللهثلرةومحميلخوفإليباثميريلحراسةهللول)2(
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)1(.ابناءلمهكانوكيفالالهابناءهمهنافوراةتحدثناولا

لمصفاتوهذه،والندمالحزقصفاتالالهعليالتوراةثوت

لمحمسوءالندميورثالذىبالغبالعلممحمهيعلليهاسابقةلصفةنتيجةهي

العمل.

أنمعنىهلضالتالنصناويلحاولتالمسيحلةالمراجحأنعر

يشيرلمفالمهكلاأخطأبأنهمنهامخراف!اهلالبمثمرخلق!انهحزقالله

قد..اننسهمضدللناس!فعلهماعلىحزنهعنتعبيراهذاكانبلرأيه

.معه)2(!تشهمعنعوضاويلموتالخطيةاخئارواالناسلأناللهحزن

والطوفانثع،

أوطلئرومنلأهلهو!مطحابهالفلكوصنعهنوحفصةالواةتنعكر

يومااوبعقالأرضعلييلماءطوفانواستمروأنثىفكرااصطحبحيوان

أنحتىفوثهاتطراوالأرضعليتدبكانتننط!كلاللهمحاوهكذا

.بالخرابالأرضفنيت

فىالربوقالالرضارائحةالردبافشممميلى*هاالنوراةاورت!

الانسانقلبتصموولأقالانسانأجلمنأيضاالأرضألعنلأأعودللبه

فعلت"كما.حىكلفيتأيضناأصدولاحدائئهضذشرير

الأوضرايثمرفناره-لهرأىلامترددبأنهالالهالئوواة!وتوطذا

فعل.ماعلىبنثمفلكبعدثمسطيهاوهن

وقداثهوحدلنيةعلياسلتتلنهاهعلبناءلالهالنوراةنحعللالمفولعرهن)1(

ووولايتزوجوقالمحطكة!انالملا!كةهماللهأبناءيكوقأنالحثاةكتاباستبعد

النصويظلالصحةهنلهالممال!لأاقريضلتكلهاوهيأثمابنشيثأبناءانهم

سدامضا.

Bruceلللكتورالمض!للكتابالتطبيفيالتنسبرراجح(21 .B Barton.!وأخر
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وحأملعمام*

وحامويافثوحامسامنوحأبناءهمئلاثةوج!منالأرضتاثمدث

صلبه.منالفل!ممطينيونانحدرالذيكنعانأبوهو

وئعرى)1(فسكرالخمرهننوحوشرب11نوحعنال!راةقالت

سامفأخذخياوجااخوئهوأخبرابيهعووةكنعانأبوحامفابصرخبائهداخل

أبيهماصوةوستراالوواءإلىوهائميااكتافهماعليووضعاهالرداءويافث

مننوحالهمئيقظفلما،أبيهماسكورةيبصرافلمالوراءإلىووجهاهما

لأخوتهيكونالعبيدجمدكنعانهلعونفق!الصغيرابنهبهفعلماعلمخمره

فىفيطعكنليافثالثهليفتحلهمعبداكنعانوليكنسامإلهالربمباركوق!

")2(لهمعبداكنعانوليكنسامم!مداكن

وتجعلهبرألممهالخمرلالعبسكيراكاننوحاأنالتوواةهنويدالم

الوجود.عنمغيبا

إلاأبيهعووةأبصرالذىهوحامأقمنالقصةاوردتهماوغمواف

لممنعليالوؤاوةحلثئمومنبعدهمنونسلهابنهبكنعاننزلتاللعنةأن

يخطئ.

برأهيمإء

تارحابنهو11"إبراهمبعدفيماسمىالذيإبرامأنالئوواةتذ!

ساراىمعذهباإبراهماخىابنولوط0111إصحاح11ازر(الفران)أسماه

الإصحاحهذاوفي،مصرإلىئمكنعانأرضإلبىإب!راهيمزوجة)لمماوة(

إبراهيماقتربوحين"ايل11وهوإسرائيللإلهاسماوليذكر(غمرالثاني)

بسببأبنائسهاهامسيئامثالاكاننوحاأن.إليللنصالمسيحيالتفسبريذهب)1(،)2(

بعلمالنيالأمةهذهرداءةبسبلباالكنعانيينعليحلتالئياللعنةوأنسكره

إلسابق(المرجعافمريرةستكونأنهامسبقاالله
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خشىإذأخئهانهاوتدعىالمصريينئخدعانؤوجتهمنطلبهصرمن

بهاليفوؤوايقلالوهأنجمالهاب!ممببالمصرييننفوسفىسارةوقعتاق

وتحيا.بسببكخيرلىليكونأخلىإنكدولى11التوواةوفالت

وبقراغنماإبراهيمومنحينفسهطلبهافرعونراهاإذو)1(أجلكمننفسى

.11إليهفدفعهاأخلهانهاوعرففرعونالربفضرب،وإماءوعبيدا

محالربقطعاليومذلكفى"لابراهمال!هوعدالأصحاح!اوتنماول

الكبيرالنهرإلىمصرنهرمنالأوضهذهأعطىلنسلكقائلاميثاقاإبرام

.11الفراتنهر

وهاجولمعاوةء

ساوةخدمةعلىتقومكانتمصريةجاويةبانهاهاجر!راةوصئت

حئىواذلتهاعليهافحقدلتفحبلثهاجرؤوجتةفقدعقيماكانتساوةولأن

سيدئهاإلىتعودأنمنهاوطلبالم!فوجدهاللهربهاجراضطرت

ويكونإسماعيليدسكىلهايولدابنمنالنسلبكثرةووعدهالهاوئخضع

وح!ثميا.إنسانا

دوناسحقهععهدهاللهوأقاماسحقدمخهابنالممارةادأص!

هنالوقتهذافىسارةلكلالدهالذىاسحقمعأقيمهعهدىلكن11إسماعيل

(17)الاصحاح"الاتيةال!ممنة

ألختان"

ثمانيةالعمرمنيبلغعندماذكركليختنأنلابراهمادعهدولن

اماوالخداعبالكذبونعتهإبراهيمهنالخطيئةهذهالمسيحيةالمراجعادانتوفد)1(

التوراةصدقعليدليلالابراهمالخطيةهذهفكرفاغبرتاليهودبةالمراجع

المقث!م!(للكتأبالدتطبيتيالتفسير)راجع
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قدأنهشعبهامنالنف!ىلالكفتقطع"فليقل!يختنلاالذىالذكروأماأيام

1)"عهدىنكث

اللههمإروامديماوهسر

ييمدوملثمأن!ط"

بلسه!سكليهمالالهحكمففداليثمرفيينغمسواقدكانواسدومأهلاةن

خمطمونفبهالوجدوقدالمدلنهلهلككيفربهمعلحاورإبراهلمأنإلا

يصفحلناالالهضالعدلا*لايصنعالأرضكلأديان"دالهوقالالأبرارمن

elلأهلتباعاإبرا!مشفاعةنزلتثمالأبراومنخمدهونوجدإذاعنهم

صالحوق.عاثمرةوجدفيهاولو

:لوط"قصة

صووةفيه!انجاءهيلذهيلوط!مةعثمرالتاسحالاصحاحوسيكى

منسدوموجالالمللنةرجالبالبيتاح!"سدومباهلضوحئرجلل!

دونافكوريلنونكانواحيثلأليانهمابالمد!وط!البوا"ادمثمليخأديادحدث

لنتيهلهموقدمبالرجلقالمثمرينعلواالأمنهموطلبلوطأليهمفخرجالأناث

مسنالعميسثومأهلسكلىاللهضربثميشاعونمابهماليفطواالعنراوئين

وطلب،ا!رجلينعليالمغلقالبلبفتحعنفعجزواالكبيرإلىالصير

إلىوانتئلتاطاسرىعليالنراغةطبتهاعادةبختاناق"التياريخأبوطروليتكال()1

كماهتدمماطتساليستفهيثموهنهصرفيعاشواالذ!ي(الاسرائل!االعبران!

التوراةفيورت
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سثومعليحكماللالأنالمدينةمنوابنتيهبزوجتهيروجلوطمنالملاكاق

الاوناراكبريلاوعمووهسدومعلىالالهأمطرخرجواوإذوالدماوبالخريب

ملح.عمودفصارتوراءهانظرتلوطؤوجةأن

أبيهما!علوطبناتأضطجاع"

هيغريبةقصةالتوواهوتحكي..مغارةفيوابنتاه!طسكن

التوواة:تقول..لوطملرفاضلوجلحقيقةهنالجنسيةللألمماطيراقرب

ونضطجعخمراأباناندهقىهلم"لأختهاالصغيرةالبكرألمحنت!لت

البكرودخلتالللهلةللكفىخمرااباهمافلممقئانلمعلاأبينامنفنحىمعه

مثلىالكبيرةوفطت"بقياههاولاباضطجاعهايعلمولمابليهامعواضطجعت

لوطابنتىأنالتوواهتضيف!ثممعهواضطجعثخمرااباهاف!ممقتالصغيرة

ودغهابناالصغيرةوولثتمؤابودمخهابناالبكرفولدتلبيهمامنحملتا

جمى.بن

المراجحأنإلااكاف!يبمنضربهيالأسطووةتهأنورغم

اتجاهااتخنمتقدلوط(تقصد)حياتهكانت"بقولهاعليهاعلقتقدالمسيحية

اسلافهنمؤالبأنسلمنواصثوكانتالزنامعهبنتاهأرتكبتثمفبيحا

بنتيهإحدىمعلوطؤنانتيجةسفاحاولدمؤالباأنمح"المدهيحي!مموعالرب

بأسلافوالمقصودابنتهمعلوطسفاحاصلهنالمسيحأسلافأنيعنيبما

)1(.جدئههىراعوثلانالملكداودالمدميح

وأبيمالكإبرأهيم"

سارةأنادعىحيثأببمالكمعفعلفرعونهعإبراممفعلوول

إلىساوةيردأنالربمنحلمجاءهيصسمهاأنوقبلالملكفاخذهاأخته

غهينكرفعلكورغمالعربيةالترجمة37صالمفدسللكتابالتطبيتيالئنسيرراجع)1(

.بارارجلاكانانهبطرس
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قصةمعالغريبهالقصةدلالة،سارةب!ممببالفضةأبيمالكومنحهزوجها

يحصلحتىالملوكلدىزوجتهب!ئمرفيتاجركانإبراهيمأنفرصكون

.بلممببها)1(وفضةغنمعلى

ءبالصحراهاجرءألقا"

إبنهلابراطمولدتالتىساوةعنوالع!ثرونالواحدالإصحاحبظ

!ردإبراهسممنطلبتيضحكهاجربنإسماعيلرأتوعندمااسحق

فيجداالكلا3فقبح11الت!راةوتقولإسحقمعيرثلاحتىوإبنهاالجاوية

الغلا3أجلمنعينيكفىيقبحلالابراهيماللهفق!إبنهلسببإبراطيمعي!نى

.11لقولهاإسمعسارةلكتقولماكلفىجاويلداجلومن

فلمساوحمهنبإغلاقابيمالكبيتنساءعاقبالنهانالتوراةتحكي!

طألماومتى..بداكيفغريبعقابوهوارحامهنفتحساوةلهرد

يصسمها.أندونالفورعليلمماوةلابراهيمودابيمالكأن

إلىمضتإنهاالتوواةوتقولمعهايرحلأندونإبراهلم!دط!

حتىسكنسسهبعيدةأمهجلستماؤهافرغتوحيندربةمعهاوكانسبحبئر

لأسماعيلسإجعلإنىلهاقائلاالربناداهاثمالظمأمر!/إبنهاموثتشهدلا

)2(فلرانصحراءإلىوذهتالغلا3فدهقتماءبئرأبصرثثمعظيمةامه

مصر.اوضمنؤوجتهكبروعندما

بالإبنالتضحية*

فقللابراهحاللهإمئحانعنوالع!ئمرونالثانىالإ!ح-ظ

لانهاأختهإنهافالإبراهيمأنبقولهاأبيمالكعليإبر!يمكذبتبرلرالتوراةحاولت)1(

.أنذاكالقوملعادالتطبقاتزوجهاوقدأبيهمنشقيقهجمرأخله

مكةصحراءهىفاوانبريةأنتقثيرنافي)2(
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مدوإذ،يذبحهأنمنهوطلب11اسحقئحبهالذىوحيدكإبنكخذ11لإبراهم

الانلأنى..الغالمإلىيدكتمدلا..الربمدثناداهالسكينوأخذيده

فاخذهبكب!ئ!فإذاونظر..عنىوحيدكإب!نكتمسكفلمالثهخائفأنكعلمث

إبنه.عنعوضاوذبحه

وصفتهالتوواةأنمع-اسحقهوالذبيغأنالتوواةرواقيهنووت

إسماعيللأن،لابراهيموحيداابنااسحقيكنولمالوحيدإبراهيمابنبانه

11(.الأكبرالابنهوكان

ويعقوبعيسو"

ولدبلحظاتوبعدهعيسوسمىأحمراللونالأولتوأميناسحىولد

الأمأحبتبينماعيسوالألباوأحب،الإسرائيليينأبويصوبودعىاخوه

فقداسحقزوجةمعالفل!ممطينيينملكابيمالكحكايةتكروتثم-يعقوب

خحداعقصةالتوواةتحكىثمجمالهاب!ممببيقلرلاحيتىأحنتهأنهاادعى

حتيللصيديذهبأنجمسوابنههناسحقطلبفقدلزوجهااسحقزوجه

إلىويقدمهايحضرغنمابأنيقوبالاخرابنهاإلىزوجتةفاوعزتيباركه

اقيصوبلهافق!النظرعليلابوهكانحيثعيسوانهمدعياوالده

فوالائمعركئيفرجلفهوعيمموأمااملدي!رجللأنهالخدبعةيكئشفقدأباه

وحبودهعالوحيدبالأبناسحقبوصفالواردالنصعليالنوراةعلماءبعضيرد)1(

الإشارةونجدرالحرةالزوجةابنوجودفىهكانلهيكوقلاالجاريةابنأنإسماعيل

المصريونكانفقدالولتيةالاممعاداتمنعادةكانالب!ثمريهالذبائحتتثيمانإلى

فقدالمسبحعهدحئىالبشريةالذبائحتقفولم،الفيضانغدفتاهللنيللقدمون

وفىالباثمرلبقيةكفداءللصلبقدمبشريةذبيحهكانبأنهالمدهيحيوقوصفه

اللهأرسلفقدالباثمرىالجنمىكللماتيسوعيمثلملو"أنهالمسيحيةالمصاثر

عنوعوضانستحقهالذىالأبدىالموتهننحنننجوحتىغاليموتالوحيدابنه

ابمقدس.للكتابالتطبيقىالئفسير"أبديةحياهننالالموت
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إبنهاألبستثم11إبنىياعلي"لعنلدلهلنقالتابىلعنةالفعلهذالىيجلب

أنغسيرجم!مموأنهوادعىأبيهعلىيعقولبأودخلعيطموإبنهاأوديةيعقوب

هوأنسافقال"لاأمسيهطموإبنىهوانلتاأإبنىيا11قولهصحةفىشكأباه

ضالابيهعليودخلسكيسوحضرحيثالمفاجاةحدئتثمأبوهباوكهثمومن

..قبلسبجاءالذىيكوقمنوسألهاسحقفارتعدجمسوأناقالأنلئاهنله

كانالذىهوأنهإذيباركهأنوالدهمنفطلبأخيهلخديبةعيسووفطن

عليهسيداوجعلهيعقولباباركلأنهوفضوالدهأنالا..بالبركةضصودا

علىيعقوبابنهاايامفحرضتقلالهعلىوأصريعقوبعلىعيسوفحقد

يعقوبخداعمدى-صحت!هافرض-سكلىالأسطورةدلالةوت!ثميرالهرب

)1(.جمطموباخيهوغثرهاسحقلأبيهوأمه

ك!افبين،مخادعينكاناوامهيعقوببانالمدميحييةالمراجحوئقرف

.يعئوباخناوهاالتىمنبدلاالدميمةابننهفزوجهخدعهلابانخالهوأن

وبالجاويتينبالأختينيتزوءيعقوب"

غمهاترعيوهىخالهابنةراحيلرأىحينيعقوبأن!راةتحكى

بيتسهإلىوالدهاودعاه،غمهاسقايةسكلىلمعاونتهافيتقدمقلبهفىوقعت

الجميلةراحي!حلوهىبنتيهصغرىيزوجهأنعلىيخدمهأنمنهوطلب

أنإلاؤوجنههنهطلبخدمتهانتطاوغدما،سبعهفخدمهوالدهافوافق

يزوجأنيسلطيعلابأنسهف!لكوعللالث!ميمةشقيقتهاوا!اهخدسكهخاله

خدمنه.لبعطهفىأخرأسبوعابكملأنمنهوطلبالكبيرةقبلالصجرة

فقدالكبيرةوينلالصغيرةيحبولأنه،الأختينمتزوجايضاالصغيرة

واحيلهنهفطلبتف!كوو!ئةالكبيرةلهل!لدتبينمابالعقمالأولىاثهأصال!أ

.الأسرائبلبونإليهبنسبوالذىإسرائبلهوبعفوب)1(
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عنالأخرىلوقفتأنبعدثم،ضعلإليهاأولادهاوينسبجاريتهابتزوجأن

جاويتها.أيضايتزوجأنيعقوبمنفطلبتأخئهاتغيظولكى-الانجالبا

يويعفولإدة"

بدلامعهاليثامؤوجهاالكبرىاسئلجرتفقدالدمابقة!وافلا

واحيلحبلتدثمأخرىهرةفحبلتلكختالأجرودفعتاختهامن

يولممف.اسمنهبولدوأتلتط)الصغرى(

لالهيعقوبمصاوعلأ"

لاانهوأىولما"وصاوعهيصوبعلىدخلإنساناأن!واةنحكى

معه"هصارغهفىيعقوبفخذحقفانخلعفخذهحقضربعليهيقدر

بلي!صوببعدفيمايدعىلا"عليهفرديعقولباقالإلمعمهسكنسألهوغدما

أنإلىالئوواةوتائمير"وفدرتوالناساللههعجاطتلانكإسرائيل

لذلك11لوجهوجهاالالهنظردتلانى"اللههويعقودبأصارعالذى.الانسان

الفخذ.حقعلىو!النساسقإسرائبلبنولاياكل

الفهبجصاسفافعلىإلائنطوىلالانهاالتعليقلالقبلالقصةو!ه

و!مئه.

يعقوبإبنلأؤنا"

فلاطفهابعقوبابنةدينةوأىالملوكأحدإبنشكيمأن!راةتحكى

ووافقيخلتنأنبط!مرطالأبووافقيشوبأبيهامنطلبهائمهعهاوأضطجع

اخوىانإلاكريمةضزلةوأطهيشوباوأنزلالن!كورجيعخئانعلىالملك

واتباسيفهواحدكلأخذ8افوراةنقولوكماونذالةبخسةقاهادينه

ل!ينهوأخذاالدميفبحد(وابنهالملك)وقتلافكركلو!تلاالمدينةعلى
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لانهمالمثينةونهبواالقتلىعلىيعدوببنوأقيثموخرجاشكيمبيتمن

فىماوكلونسائهمأطفالهموكلئرواتهمكلونهبواوسبؤا..أختهمنجدهوا

)1(ااالبيوت

والنهبوالإوهابوالخسةبلخداعيعقوبأبناءالتوراةتصفوطذا

ويقتلالنساءسممبىبرضائهاوجلمعاضطجعتأختهمأجلفمنوالسلب

.الثرواتوتنهبوالرجاكالأطفال

أسحقأبناءتمييز"

صلبهمنانحدرالذىاسحقأبناءميزاللهأن!راةتصر

إسماعيل.ابناءالئوواةتذكرولمالإسرائيليون

هنكلكونأمموجماعةأمة311هالإصحاحفىالتوواةأوردتكما

لكواسحقإبراهيمأعطيتالتىوالأوضصلبكمنسيخرجونوملوك

.11الأوضأعطىبعدكمنولنسلكأسكطيها

يوليمفقصلأ"

يولمعف!ولدهأحبأنهيقوبعن37الاصحاحفئاقىارة!ل

ويقصكثيرايحلميوسفوكانلهبغضافاؤدادواإخوتهجميعمناكئر

فدإنى".فقالالئوواةئحكىكماالأحلا3للكبينومنإخوتهعليأحلا!ه

فانئهرهلىلاهاجدةكوكباغرواحدوالقمرال!ثمصىوإذاايضاحلماحلمث

البشرفيوطرحصهقميصهعنهفخلعوابيوسفوأتواإخوتهتأمرثمأبوه

فىخ!اصوضعلنسلهكاقالذىلاوىيعقوبابنالهمجيةالحملةهذهوتزعم11(

والثلاطث!نالرابعالاصحاحزاجعا!و!سفر"بالممهاسفارهاأحدسمىحتىالئوراة

التكوق.سنرها
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يوسففلنخرج-اخوتهأحديهوذالهمقالثمماءبلافارغةفكانت

مصر.إلىبهتوجهوائمالفضهمنبعاثعرينفاشتروهللاطممماسيهلينونبيعه

أنبعلةابيهمإلىواحضروه!ميصهعلىدمافوضعوااضتأط

لرئيسصرفىفباعوه)الأسماجملبون(ملينأهلوأماافترسهوحشا

ياتىأنمنهوطلبتالدئمرطةرئبسؤوجةفرأتهبيلهشدهوادخله،الائمرطة

غىيمسكول!أ!مهنىالبيتهذافىليس"لهاوقل!فابيمعهاالناح!ثمة

وإذاثه"إلىوأخطئال!يمالاثمرهذااصنحفكيفاهرائهلأنكيخركشيئا

اضطجحقائلةابيهجا!ويوسفالمرأةسوىفيهيبقولمالبيتأهلانفض

برجلابيناجاءقد"وقالتفصرختوخرجيدهافىثوبهفئركهعى

لماوكان،!يمبصوتفصرختهعىليضطجعإلىدخلليداسبهناجمرانى

."وهرببجانبىثوبهئركأنهوصرحنثصوتىرفعثأنىسمع

وحثث،السجنفأدخلهووايتهاحيممبيوسففعلبمازوجهاكلمث!

فىفوضعهماالخبازينووئيسالسقاةرئيدىعلىسخطمصرفرعونأن

عنبأأشجرةكرهةوأىأنهالسقاةوئيسحلمفاما6فحلمايوسن!هعالحبس

فىوعصرهالعنبفأخذسصافيدهاونضجلتازهرهاطلحوقدقضبانثلائةبها

مقامكإلىفرصنيردكأيامئلاثبعد،يوسفألهفقال،فرعونكالى

ساقيه.لتكون

طععاموبهارأسهعلىسصثلاثرأ!ىأنهالخباؤينرليس-واط

وأسكتقطحأيامثلاطةبعدانهيوسف!لهفقالمنهتاكلوالطيورفرعون

يوسف.نبوءةئحققتوفدلحمكالطليرولاكل

2صن:ءحلم

بقراتسبعمنهخرجتالنهرغدواقفاكانوإذحلما!!نواى

الأخيرةالبقراتفاكلتاللحمرديئةوواءهاأخرىبقرالتسبعوأىثملمممان
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سنابلسبعتاكلسمينةسنابلبدهبعأخرىمرةحلمثمال!ممميناتالبؤالتكل

باستدعاءالسقاةوئيسفاشارحلمهتفسيرفرصنوطلب،ووديالةوفيقة

لممصنواتوسلبمبالحنيرمليئةسنواتسبعستائمهدصمربانوفسره،يوت

خاتمهومنحهمالهخزائنعلىيوسفافرعونوأقام،بالمجاسكةملبئةأخرى

مصرأرضفىالمجاصكةاشندتوسصدما،مصرهنيوسفتزوجئم

،العجافالسنوالتااجلمنالقمحهنمخزوناهياقديوسفوكانهاوغير

.التوراةتقولكلنمامصرلاثمعبمباسكه

مصوإل!ووحيلهيعقوب"

إلىيوسفأخوةأبناءاهقوبوحلمصرفىوالخير!اجلمن

الصغيربعاخيهميائواأنمنهموطلبيعرفوهأند!وناوسففعرفهممصر

جاعواانوبعدفرسنعلىجواصيدياغبرهموإلأوالد!معتركوهإلذى

بخدعةمعهالصغيرأخيهبقاءفىونج!أنهإلأوفضةقمحااوجمتهمملأبه

يمملتطيعفلمالغلا!بحرأبيهمإلىالممفروفضوااخونهأنجمر،منه

يذهبواأنضهموطلب،يوسف!أناصاوخاوانفجرنفدمهيضبطك!وسف

إسرائيلالالهنكلم11التوواةتقولمصرنىللإنامةويدصهبيهمإلى

إلهالالهأنافق!"أنذاهافقال..يعقوبيعقوبوقالرؤى.الليلفي)ليعقوب(

أنزلأنا"ضاك!يمةأمةأجعلكلأنىمصرإلىالنزولمنتخفلااب!يك

."بضااصعثكوأناصعرإلىمعك

يصوبوعاشوعصمميدىأوضفىببنيهينزلانيوسفطفىصنوأص

أرضفىيثفنهالابوسنأابنهوأوصىسنةغمرةسبعمصنرأوضفي

اسلمحتسىوالعبرالعظاتهنكثبراعليه!!تىثمابائههعبلمصر
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(1)حالرو

فىووضعتجئتهفحفظواماتحنىمصرباوضيوسفطوبقي

مصر.فىئابولنا

الرعاةهنواطهبفهويخبرهفرصقاخدعكأببهمن!وسفطلبالنوراةوفى11(

كانيوسفزهنالنرصنلأنولكنالرعاةيحئتركانالمصريألائمعبكرض

علىالمسيحيةالتشلراتونوافق.اكرمهمضدا!اصلرعاةوهمالهكمموسهن

هلكاالأرجحهنكانالفرصنلالمقدسللكتابالتطببتىكتإ.اللقموأوردضدفلك

!ممتخلموالمالحتيقونهصرفراغةأنينىو!االهكممومىنمملهنالبلوهن

للمالبة.كوز!ربوسف
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الصفوفل!ئيصية41الفعصياذ

مدآء

خلقأنهالتوواةصووتهكمايبث!و..ا!اوضعلىانسانأول!

فىوعاشإنسانأولأنهورغمعائلةاوطفولةلهتكنفلم،ناضجابألغا

والحيةحواءمنبتحريضالةعصيانخطيئةاوتكبأنهإلا..!نجنة

وكانواليهوديةالصمميحيةالمصادرتفسرهاكماللشيطاقرهزاكانتالتى

يبدوولكنشيطاناسكليهوالايسلطالخطيئةمنأدمالالهيعصمأنالمنطقيمن

الخطيئةكتبوأنه،الأختياوحريةيعطيةأنأوادالالهأنالأديانأتصووكما

..لماذابهمتحيطجباوةقوةليكونالشيطانعليهمسلطوأنهالباثمرعلى

اعدثفدكانالانساقخطيةحالهوفى"القولإلىالصمميحيةتذهـالمصادر

إلاهوماكلهالمقدسوالكتابالعصيانهذانتائجعلىلللغلبفعلاخطة

إلىنفدمهالالهمجيءاليأخيراأثثالتىالخطةهذهعنالكشفقصة

."يلمموعابنهلثمخصفيالأوض

فدلالةاللهعجزئظهرأسطورةفىاثمقصمةأوودت..وأقوراة

منأكلبانه(شأنه)جلوجهلهأدمبمكانال!هعلمعدمعنئكشفالنص

اللهعليالتوواةاضفتهماالتيوالخداعالكذبصفاتعنفضلا،ال!ثمجرة

ناقضتوفد..الموثإلىيؤدىاليثمجرةمناكلبأنلهماصرححين

والائمرالمحيرلممتعرفانبلتموتالنإنكمايعلمال!هلانقالتالالهكلامالحية

فعلا.يمتاولم..فقط

غامضةجماوةوهىالالهشبهعلىادمخلقال!هأنعنالتوواةوتحدئنا

ومنالعقلأوالماثمساعرأوالجسدهوهلبلشبهالمقصردعننفصحلم

لأنهؤهاناومكانيحدهفلاالمخلوقمنا!مالخالقيكونأنالمنروض

جمماوةكانتولقدخالقهالمخلوقيحدفكيفوالزمانللمكانالخالقهو
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بالزمانوحذه!ىاثد.التج!ممدإمكانيةدعاوىمنهاانطلقتنقطةالتوراة

أوودحينالمقدسالكتاباقالمسيحيةالمصالرتقولذلكوفى،والمكان

إلىإشاوةبانهاكمثالناصوولتناعلىالانسانلنصنع11بقولهالجمعصيغة،

هؤلاءوأقالقدسالروحوالاله(المسيح)المموعالابنوالالهالاباللهالثالوث

اللهندثماوكالبدئمرأى-إنناالمعنىأنونضبفالخلقفبىشاركواجميعا

الةصسورةعليخلقتأيضاالمرأةأنو،وعواطفهصفاتهمنالكئبر

.)كيف(

ويبثووالحيةوحواءالمعلىالفووىالجزاءاوقعالالهأنالدوراةوفى

.الكونلتعميرسببايكنولمبذاتهمقصوداكانالجزاءأنالنصمن

فىمرةوعاثرينخمساالقرانأفىادمذكرالإسةالمصادووفى

وطهومريموالكهفوالاسراءوالأعرافوالمائدةعمرانوالالبقرةسوو

ئعميرادمبخلقاستهثفالالهأنإلىصراحةيائميرماالقرأننصوصوفى

)النووحيةوكائناتلبشرإلاتصلحلامنافحفيهاوبثخلقهاالتيالأوض

فصة(وتكونالحيواناتالطووالأسمكالقمراللثدمسالبحر

الأرضإلىبالنزولاخرىمرحلةإلىللا!تقالسببهىالجنةفىالعصيان

أنال!ةلاهدافطبقالهمقد!راكانلأنهبأدمالالهيوقعهجزاءلي!ىاى

.الأرضيصر

:ألليترةسورةفىالكريمألترأنينول

اتجعلقالواخليفةالأرضفىجاعلإنىللملاطكةربكقالوإذ11

اعلمإنىفاللكونقثلىبحمدكنطدبحونحنالدماءويسفكفيهايفسدمنفيها

)03(أبة"نعلمونلإما

ويدمفكالأرضيفسدسوف)ادم(الخليفةأنالملاطكةعرفكيفولكن

مصالروئقولالةمنالمسبقلعلمهمالإسلا!يةالمصادرتقولالدماء
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وسفكوافيهافافدمد!واالجنالأرضممكنهنأولاقسبهاس()لنأخرى

عليه.دليللاقولوهوبالجنالان!ممانفقاسواالدماء

الملاطكة،سطىصضهمثمالإسماءأدمعلماللهأقالبقرةسووةولى

الملائكةاسماءأنهافقيلبالأسماءالمقصودعنالقرأنمفسرىبيناتفاقولا

معيهيتعاملسوفشئوكلوالطورالحيوانأسماءاوالانطمانأسماءأو

الانطماف.

بالدمجودللملاطكةاثهأهرهىبالنوراةتردلمحادثهالقرأنوفى

منوكانوالمملكبرأبىبلي!ىالافسحيدوالالماسجثراللملاطكئةفلناوفي"

أدمخل!بينماناوهنخلقأنهالممنكباوهسببوكان)34(ابنرة"الكانرين

إنسهفتبلإبلبسشخصنحثبدعلىالاسلا!بةال!مالرولاننفق،طبنمن

ضسقالجنمنكلنإبليس"الاالقرأنيقولوميهالجنةخاؤنالمخكةرئيس

ايليس!رئبدهمهموأنهلاطكةكانواالجنأنإلىوأىويذهب"وبهأموص

شيطانا.هطمخئم

هوالأسلا!بةالمصالرتفولإنماكماالعبادة-بالسجيودولا!قصد

حددئسهاكماغهـاالمنهىالاثمجرةيحثدلموالقرأنالجديد،الالهلخلقالتقثير

الكئالباهذاهنأخرموضحوفيوالاثرالخيرهعرفةفمجرةبانهاالتوراة

الثلائة.ا!ال!ياننصوصبلنوالئكوينالخلقاحداثشانفىنقارنسوف

"حوأء

ولكنهاإدمفمبهوهى،المعصيةعلىبالئحريضالتوراة!ض

تحفللم،الجممثيةالأصماءوبعضوالأحالممي!ىالعواطففىمخهتخللف

لبحاولةشغفتضطولكنها،الالهلأوامرعاصبةأومخطئاكائناتكونأن

.المجهولمعرفة

54

http://kotob.has.it



"فوح
معظمللاولفىكدأبهاالخطيئهفيبانغماسهانوحا(التوراة!وت

.أولادهأمامفتعرىالوعىفقدحتىسكرفقدالمفدسالكئابشخصيات

لليهودالأولالجدئممام*وضتحبثالأبناءموقفبينميزلت!

التثنىهوقففىئحام"وضعثبينماالاخلاقىالدممومولففى)والعرب(

اووالمصريينالكنعانينجداليهوديةلكحمولطبقاهووحام

والتىالتوواةنصوصفىالنصربةبدابةف!لكوكان،والاموويينوالحئيين

التالية.الأسفاوفىتسئفحلنراهاسوف

ءلوط

مؤابوكاقالمحاومزناابنناهمعهماوستضدالخطيئةهنيدململم

جدةوهى،مؤالباإلىللتمىواصثوكانتالخطيئههذهثمرةوعمون

علىالمقث!ىالكتابحكموهكذا،الصمميحإليهينسبوالذىداودالملك

بأنهموالصمميحوداودراصلئطإلىونزولامؤابمناعتباوااليهوديةالأصول

أبيها.هعلوطابنةلزناسفاحسد4هنجميعا

إبراهيسم،

سارةؤوجتهشرفصللللاؤلالممتعدادعلىكانبانهالتوراة!رث

فرعونوخدعفكنبوالعبيدالغنمفلكوراءمنيحصدأنمقابلللمصر!لن

يحاولولمزوجتهاذ!اإلاشقيقةضيهراختهكانتولئنأختهإنهافالعنثما

الأنبياءأبافجطتابيمالكأمامذاتهالإلموكرر،شرفهاأجلمنيصارعأن

قبيحا.ديوئا
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)إي!رائيلى(يعقوب"

ئمجمدهولأخيهوذرهأبيهعلىوالخداعبالكنبوأمهالتوواة!مفه

وهىمنطقاوغليقبلهالاهتد!نيةبخرإفةشانههنترفعأنالتوواةحاولت

ينتصرأنيعقوبوكادمصاوعةفىمعهواشتبكيعقوبعلىدخلالالهأن

إسرائيلإلىاسمهيغلربأنوأمر.فأقعدهفخذهعلىال!هفضربهاثهعلى

مصالىعأىال!ه(اوتعنيوايلمصاوع(ولتعنى)إلممراهقطجنمنكلضةوهى

فيهاعمافضلاوقثرتهوعلمتهاللهجصمنتحقرالمتدنيةالخرافةوهذهالاله

عزوجلالالههطملكفىإسنافمنتحملهوها،إنسانصووةفىدالهتجسدمن

.بعقوبمعمصارعةفىالاشئباكبقبلحين

ابنتهزنثفقدالمحرمالجنسفيالانغماسمنيعقوبسد4ئدهملمود

مظاهراب!ثمعفىوسرقةونهباوذبحفلراحداثذلكللىثمشكيممعدينه

الهمجبة.
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!كا4لند!لبن

الأولين،الاباءمنالعثيدتخطئةإلىالتوواةمنالد!مفرهذاكاتلب!اقي

.الانبياءاصولباعتباوهمالأخلاقيال!ممموفيهملمجزضالذين

بلالمحرمبالجن!ىتئصلاليهمنسبتالتيالخطايامعظموولث

منالزناعنالنهىيكونأنحقاالغريلبومن،المحارمزناإلىونصل

نصوصمننجدأندون،الأنبياءلأجدادابيحولكنهالهامهالعاثمرالوصايا

بينهم.المحرمالزنانف!ثمىعلىدلهغيرةالتوراة

الاسفاف.!اهرمنبعديدالالهللاولتاللئيبالنصوصملئوالسؤ

.للكونالخالقالعظيمالصانحمهابةلهليستاللهأنواضحاباتحتى

تدينلاالمتثنيةالنصوصهذهلملرالمدهيحبةالمصالرفإنوطممف

.الخداعمنالكثيرفيهابتاويلاتيفسرهاوبعضهاالاسفافهذا

تقريبيلأ:تواويخ"

-:أنإلىالنوراةهفسرىبعضذهي

تقريبا.ق.م2166سنةكانإبراطممولدا)1

تقريبا..مق19.2سنةكانكنعانأوضإبراهمدخول)12

ئقريبا..مق66.2سنةكاناسحقهولد)3(

تقريبا..مق6002)ئوأمان(وعيسويعتوبمولد)4(

لقريبا.ق.م151سنةيوسفمولد)ه(

تقريبا.ق.م1885سنهلمصروؤبرايوسنا)6(

التكوين:لسفربالنسبلأهامهمعلومات"

نوحأبناءمنتفرعواقدجميعاالأممنسلأنإلىالتوواةمفسرو)1(ذ!
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الأدية/الائمعودبامنكلطمامندمملمنوجاء،ويافثوحامساموهم

.العرب،الاواهيون،الفرس،الاشوربون،الكلدانيون)اليهود(انبونالعبر

،(الأولينفلدمطين)سكانالكنعانيون/حعامنسلمنوبء

.ا!اموويون،الحيثيونالفلسطنييون،المصريون

السكئيون،الترليون،اليونان/يافثنسلمنوجاء

وجاريتن.ؤوجتيننساءبأوبعيعقوبتزوج)2!

يصذا،لاوى،شمعون،واؤبيمهمسبطاع!ئمرالألنىأبناء)3(

بنياهين.،يوسف،ؤبولوق6اشير،جاد،ثنتالى،دان،

وجاءلاوىأنسالهنالمعمدانوبوحناوهاروقموسىمنكلوماء

الملكشاولوجاء،يوسنامنوجدعوني!ثموعوجاءيهوذاأنسالمنداود

بنباجمن.سد4منالرسولوبول!ىوأستير

الغو!"صفو

04إصحاحانهوددالتوراةأسفاومنالثانىالدمفر!الخروجسنر

إسرائيللبنىالنراغةواضطهادالسلا3علبهموسىقصةويلتاولإصحاحا

مصر.هنخروجهمثم

إلىجاساالن!ينإسرانيلبنىأسماءبببانالأولالأصحاحبدءاووو

يكنلمجديدفرعونمصمرسكلىالحكمئولىوإذ)إسرائيل(يقبربمعمصر

اكثرشعبإسرائيلبنوهوذا8النوراةطولكمالاثمعبهفالأ1يوسن!يعرف

إلىينضموقحربحدئتإذافيكونينمولئلالهمنحتالطممناوأ!م

فاستعبد".."ينلوهملكىتطمخيررؤساءعليهمفجطوا..ويحاوبوننااعدائنا

)1(فابلئىامرفرسكوقأنالئوراةوتحكى"بنفإسرائيلبنىالمصرلون

.الولادةعليةانمامفىاطامبمعلونةتصمهنهىالفابلة)1(
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علىاحتالتاالقابلتينولكنللبناتوإحياءلهنيولدفعكركلبق!البرانيات

الذىالأمرالقابلةإليهنتصلأنهليلدنالعبرانياتأقبعلةفرعوقأمر

رلنهر.فىفعكركليطرحبانالمصريينإلىأمرايصثر!اقفرصندعا

بيستمنامرأةئزوجثضدموسىولادةالثانىالاصحاحوورلى

هضجعالهأعدتثمأشهرئلاطثةخباتهحسناوأتهوغثطذكراوولتلاوى

وجل!متالنهرحافةعلىألقئهثمداخلههوسىووضعثالبردىووقمن

نرافه.موسىأخت

فرعونوابنةوألنهرموسص"

موسسىفرأتلئغتطملالذ!رإلىنزلثفرصنابنةأنالنوواةئحكى

أخئهاببهاوتتثمتالجرانيينأولادهنأنهنعر!النهرحانةعلىملتى

بإوضاصكهموسىأمإلىع!تثم،لهمرضعةتبغىكيانثاقوممالنها

موسى.ودمخهابنامنهافاخنتهفرعونإبنةإلىجاتكبرومخدما

مصريايقتلىمويئ"

جمرانيايضربمصرياوجلاوأىعودهالثمئدأنبعدموسىضج

وجلينفائماهدموسىخرجت!يوموفى،الرهلفىوطمرهالمصرىضر

وجهه"فىصرخخصمهأقإلاالمظلوملمناصرةضماختصماقفومههن

هالمصرى!لالتكماتقللنىانتأتنتكر..عليناوقاضيأرئيمماجطكمن

وسكنهربموسىأنإلاموسىبقلرأمراأصدربنلكفرصنعلمومخدما

.(الأولنامليانأوضفى

صسىؤواج+

الغنموأخواتهاتطمفىكانتكاهنابنةهنلزوجمدينأرضوفى

ملتهصرهلكأنالكلثيرةالأيامللكفىوحثث"اللتوواةوتقولغهافطمقى
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أجلمناللهإلىصراخهمفصعدوصرخواالجوديةمنإسرائيلبنووللهد

ونطرويعقوبوإسحقإبراهلممعميثاقهالالهفتذكرأنينهمالالهفلمممعالبودية

11.إسرائيلبنىالله

لمولمى:ألةظهوو"

)الصحراءاالبريةفىالغنميرعىموسىكانعنثماإنهالتوراة!ل

عليقة"ولممطمنناومنبلهيبالربم!لهظهر"حوويبجبلوعند

الموفعلأنوجليكمنحذاعك"إخلعالنارمنتقتربلالهوقالالةفناداه

الذىشعبىمذلةوأيتقدإنى11قالثممقدلممةأوضعليهواقفأنتالذى

إلى..المصريينايدىمنلأنقذهمفنزلت..صراخهموسمعت..مصرفى

الكنعانيينمكانإلى..وعسلالبنائفيضأرضإلىواسعةجديدةاوض

شجىوئخرجفرعونإلىفأرسلكهلمفالان"والحيثيين(فلسطين)أوض

الذىاهيه11الةفق!المممهعنموسىسألهوعندمامصر"منإسرائيلبنى

أيضاالالهوقال"قالتإذالتوواةتحكىكماأخرىمرةاسمهغيرلئماهيه"

هذا..اليكمارسلنى11أبائكمإلهبهو"إسرائيللبنىتقولهكذا..لموسى

هو.وأناويهوأهيهالخروجسفرفىالالهأسماءتكونوبذلكالأبد"إلىإسمى

وبنهبهمالمصريينبسلبإلممرائيلىبنىيأموالاله"

سلبعلىإسرائيلبنىحرضالالهأنالتوراةتذكرأنحقاالغريبهن

وأضربيدىفامدلهوقالموسىأخبراللهاقفقالتونهبهمالمصريين

مصسر(اوضمنلتخرجون)اىالمضوقحين..فيكونعجائبىبكلمصر

أهتعسةبيتهانزيلةومنجارتهامنامرأةكلتطلببلفارغينتمضونلأ

فلسلبونوبناتكمبنيكمعلىوتضعونهاوثياباذهبواهتعةفضة
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.(1)"يينالمصر

وألعصاموليى"

وأقحيةصارتالأوضعلىطرحثإذابعصاموسىاللهوزود

هرةادخلهافإذاكاللالجبيضاءبرصاءفتصيريخرجهاثمثوبهفىيدهيدخل

إذاأنههىثالثةمعجزةمنحهثمالأولىسيرتهاعادتودائهبفىأخرى

دما.الماءصاردتاالأوضعلىوسكبهالنهرماءمناخذ

اخيهباستصحابالالهامرهالكلا!يحدمنلاانهموسىفألوتما

إسرائيلاقلموسىقالالةأنالرابعالإصحاحفىالئوواةوتوردهارون

البكر.ابنههو

ن

صبسراحهماطلاقامرفىفرعونوهاوونموسىكلموغدط

وهارونموسىعلىإسرائيلشعبفثارإسرائيلبنىأحمالوؤادفرعون

ويؤخذعليهالثائرالاثمعبأمرلهليقصوبهإلىحزيناهوسىئوجهئمومن

ولتوأنهاوالدهعمةيوكابدامهوأنعمرامابنهوهوسىأنالئوراةمن

وموسى.هارونله

نبى:وهاوونإلهموس!"

لموسىالربفق!"التوراةئقولكماالوهيتهعنالالهقيزل

إ)2(.إ"نبيكلكوناخوكوهارونلفرعونإلهاجعللدأناانظر

الصورهذهمثلتصعيرتتحاشيالمقدسالكتابتفسيركتبمنال!مىالغالبية)1(

والمعلب.والنطبالسرقةعلىيحضلاالالهلأن،إسرائيلبنىلالهالسلبية

للكنيممةالمتثممةالكتبهنالسابعالإصحاحفىوردممااطاصلطبقالنصهذا)2(

بريطانيافىالمطبوعالحباهكتالباالمفثد!الكنابمنالمأخوذالنصبينماالدنمرفلة

وفيكنبى"يكوناخوكوهارونلنرصنكإلهجعللدانا"لموسىفالربهأنينكر

معنىبيانصالمقثسالكتابئفسيركتبأظبسكتتودد،كبيرفارقالعبارتين

.المن!كورللنصهتبول
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ولكنى"التوراةتقولإذإسوائيلبنىعلىفرعونقسوةمنالالهؤاد!

لكمايمعمحولامصرأوضفىوعجائبىأياتىوأكثرفرعونقلبأقسى

اطلاق!ليسالأمرأنيعنىهاوهذامصر"علىيديأجعلحتىفرصن

بمصر.الكواوثإنزالمجردبلإسرائبلبنىسراح

ألقىبينماالعصاهاوونوألقىفرصنعلىوهأرونموسىودعخل

جميعهاوونصاابلالعتوقد،ثعابينفصاوت!ميهممصرسحرة

مصر.سحرةئعابين

فماتلت،دمافصاوتالنهرهياهعلىالصماوهاوونهوسىضرب!

ضربحوامصرسحرةولكن،الماءلثمرلباعنالمصريونوعجزالأسماك

الإسرائبليين.فرصقيطلقولمغهاالث!ميتحولفلمالماءعلىبعصيهم

هصرفاهتلأتمصمرمياهعلىيدههارونفمدالضنادعمخابجاءئم

يرفعأنهوسىمنطلبفرصنأقإلا،البيوتواض!لأتبالضنادع

يطلقولمموسىففعل،النهرفىتبقىأقعلىهصربيوتمنالضفادع

ائيلإسرء.أبناصنفر

غابجاءثم،بعوضامصرأوضفاضلأث،البعوضمخابجاءئم

فانتاثمت.النبانوفعأجلمنموسىصلىئمالن!بان

ثسمالدهاملثمالمصريينمواشىموتفمنهاالعقابصوووئ!رت

ئلاطمةمصربارضالظلامحلولثمالجرادثموافاووالبرقوالر!البرد

مصر.فيالمتيمينإسرائيلبنىالتوراةتطمتلثىالعقابصوركلومنأيام

لمصويهيطاااث!لنصؤا!واةلنرا

إصائيلى!أبلياء

هصرأوضعلىنزلثالئىالقاببألوانتكنفلمالتوراةأنيلب!و

أضجسالليل!ضأسفى-رول"تن!كرفهىالمزيدعنك!غمفتبل
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علىالعالسفر!نبكرهنمصرارضفىليكركلفيموتهصرومط

صراعو!يكيونل!مةبلروكلالرحىخلفالتىألعاهـلةحرإلىكرسط

دينىجم!ولكنأيضاهدالهيكونولاهدالهيكنلمهصرأرضكلفيغم

تعلموالكىالبهانمإلىولاالناسإلىلاإليهملسيثهكليمننلاإسرانيل.

ومن.سوءينالسهملاأنهاىوإساليل"وو!ينب!اميزادبأن

يشددكاوثةبمصرأنزلكلمااقوواةفىوردكغاالالهأنالعجيب

يطلقفلمفرعونقلبشددولكن0011إسرائيلبنىيطلقلأحتىفرعونقلب

أوضه8منإسرائيلبنى

بالجهلىأدةتصفألتووأة"

طلب"لأنهالجهلوهىالصفاتبأب!ثبعاللىوصففىالتوواةتتمادهي

ظاسة!مةويضعوهدمهاهنوياخنعواف!بائحين!بحواأنإسرائيلبنىمن

ذايميزولكى،ويضربهامصرإلىينزلسموفاللهأ!ى!انهبيوذ"على

ألسمعلاسةوضحهنهمطليفلألهالاسرليلونو!وتألمصر!نلهرثب!ن

فىبكركلواضربالليلةهذهمصرأوضفىاجتازفإنى"التوراةتقول

أنتمالتىالبيوتعلىعلامةالدملكمويكون"والبهائمالناسمنمصرأوض

نقلو!ذالله!8ضربةسطيكمبكونفلاواعبرغكمالدم!رىفيها

وفتلىمصراوضاللهاجئاؤوحين،الدمسكلاطةفىالألهرغبةلقومهموسى

أنخروجهمحينفومههنموسىوطلبالاسرائيليينفرصنأطلقابكارها

الته.اهرهكماألمصرينيسل!وا

*الخر!

سنةوئلاطئسنأربعمائةمصرفىأهامواالعبرانللنأنالتوراةلخكل

موسىأخذوهدألفستمائهوعثرهمأبيبشهرفىضهاخروجهموكمان

I r
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بلفلسطينأرضإلىيهدهملمالالهاقالتوواةتذكركمامعهيوسفصكظام

أهاههماسيرالرد!وكان!النوواةواسئطرتالبربةفىالنبهعلبهمكتب

لهم"ليضئنارعودفىوووأل!إلىليهديهمسحابعودفىنهارا

وراءليسعىفرعوقكلبالربوشددحربيةمركبةبستمائةفرعونوتعقبهم

موسىعلىثارواوراءهمالمصريينالإسرائليونوأىوعندماإسرائيلبنى

غيرالبريةفىنموتأنمنالمصريننخدمأنلناخيراكانوفالواخوفا

اليومالمصرينوايتمكماقائلا..لهمظهرالتوراةتحكىكماالربأن

سكهم.يقالرسوفوأنهذلكبعدترونهمتعولمحونلا

البحرأنشماق*

وسطقوههفيدخلوياثمقهالبحوعلىعصاهيرفعأنموسىالالهأص

تحكىئموواءهميثخلواأنالمصريينإلىالربوأوعزاليالبيممةمنالبحر

المصريينوبينبينهمفاصلاليوجدإسرائيلبنىوواءم!ثمىاللهأنالتوواة

شسرقبةبريحالبحرالرلبفاجرمىالبحرعلىيدهموسىومد"وئدمتطرد

وسطفيإسرائيلبنوودخلالماءواناثمقيابيممةالبحروجعلالليلكلشديدة

مدثم،المصريينمعسكرأزعجالةولكنالمصريونوخلنهمالماء

.المصرىالمعسكروتغرقأخرىمرهالمياهلئعودالبحرعلىيدهموسى

فرعونفبسهمبماقللوافدالمصريينجمبعأنإلىالتوراةو!!

.البحر"شاطئعلىامواتاالمصريينإسرائيلونظر*واضافت

الخلاص.ترنيمةيناثمدونإسرائيلبنووأخذ

انمتاقبعدإليهاخرجواالتىالبريةأنر"غعرالسالسالإصحاحواحدده

حالةمنإسرائيلبنوئنمروغدها،وسبناايليمبينسينبريةهىالبحر

خبرالكمأهطرأناائوراة-ئحكىفيمالموسىالربقال..والجوعالفقر

الطثمبةفىكائلاكلمهم..السحابفيظهرقدالربمجدوإذا،السماءمن
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الطملوىلهمجاكاالمساءوفىخبز!تاكلواالصباحوفىلحماتاكلوا)المدهاء(

وأكلضاوأسموهخيبزاهنهفصذهواكالثقيقكاثمووانئائمرتالصباحوفى،

سنة.أربعينوالسلوىالمنإسرائيلبنو

الصخرةعلصيقفالبرب"

..")1(لموسىالربقالالعط!ث!منإسرائيلبنوتضجروغدط

صاءمنسهافيخرجالصخرةفتضربحوريبفىالصخرةأمامأففأنذاها

.الدثمعب"ليممردبا

العماليقحرب"

الت!وراة-فيماتحكىإسرائيلوكانلنأإسرائيلبنىالعماليقوحرب

حئىسكصاهموسىأخفض!إذاتنهزموكانتعصاهموسىرفحإذالنتصر

.)2(العما!يقفانهزمأعلىإلى.موسىيدىثبلتاوياثموعهاوونأن

وؤساءإسرائيلبنىعلىأقامفقديئرونحميهمنوصيةسكلىو!اء

.الكبيرةا+كضيةمو!مىإلىويرفعوقالصغيرةا+هضيةفىبينهميقضون

الخعري!عنحقائق"

اطعتم"اقالجبلمنناداهأنبعدلموسىقالالالهاقافوواة!ل

الأوضكللىلأنالائمعوبجميعبينمنخاصاهلكالىتكونونعهدى

جرثوممنسهاوأنجببثرونإبنةصفورةمنالئوراةتحكىفبماهوسىئزوج1()

واليعازر

أمة-وكانوا)إسريل(!عئوبوشئيقجمدموحنيدعاليقنسلهنالعمالتةان!يل)2(

البحرالبتحولالصحراوبةالمنطقةفيعاشتضخمةثبيلة!ئةعليشرسةبلربة

اءاهألدهنالقبيلة!هوكانث،ذانهالطدفىللن!ذاا!ا!اءكللدطبائعهمهنكالق

إسرائيل.بنى
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)1(."مقدسةوأمةكفةمملكةلىوتكونون

للنيلى(اليئمرقيةالضفةعلى)رعمسيدىهنالإسرائليينارئحالوكان

والأولادالندماءماعداالصثماهالرجالمنالفمائهستهنحوفىسكولتإلى

وثلاثينبأربعمائةتقدرمصرفىحياةبعدوذلكوالمواشىالغنممنوكثير

ديارمصروسميتأؤاو()أبيبماوسشهرفىالخروجوكان،سنة

م.ق4641/4541فىحدثالخروجاقالنظرياتاحدىوتقول.العبودية

003lyفىحدثأنهإلىاخرىوتذهب 0 /0 Pم.ق.

لاسشرإئيلالمداطةمنكثيرفيهسائخيخرئبريرهذاأنتقديرناوكل

لملأنهماليهودعكندالمختاوالالهنمعبفكرةمعواضحاتعاوضايحملكما

الأمم-إلىاثهبركاتلتوصيلقناةسلكونإسرائيلبانالقولإلىيتجهوا

المطميحى-الئفدميرولكن.إلههملدىالاخرىالأممبقيمةلايعترفونلأنهم

موسسىوبببركاثماثم!مولةأمة-الصمميحأمةمنيجعلأنيحاول

منويخره)داودنسل-السوعليهالمسيحبامةوالمقصود).كإسرائيل

.أالهام!قفىالواردالتبريرانظر1(المسيحيةاغنقواالذينالأميين

أنمنالثانىالملوكبسفرجاءماإلىتطمتندالأولىاتوجر!ق

إسرائيلبنىلخروجم.ق048شةفىالهيكلبناءفىشرعسليمان

أقيعنىفهذام.ق669سنةفىكانالهيكلبناءأنالعلماءيجمعوحيث

عندالبحرعلىايتامفىالأسرائيليونأوعطمكر446سنةفىحدثالخروج

الإلهاخنارلماذا)جووريتدها،لعليالردفيالممميحيةوتذهـالننسبرات)1(

شئأىبسببليسإسرائبلبنىاللهاختارلفد"فنتولخاصنهلهلبكونإسرائيلشعب

أرادلملذاسيفعلونهاكانواوالتىفعلوهاالتيالأخطاءكلرغماختارهمبالحرىبلفعلوه

للخلاصصورةيكونوالكىطرقهليملكوا....الأرضعلىخاصشعبلهيكونانالله

وحئي..الارضأهملجمبعبركةسببايرأهمندمليكونأنبجبفكانالعالمفى

."العالمإلىبركاتهلتوصيل-!ناةإسرائيلتصبح

Application)برطانياطبعةراجع Bible( LABط4ءأ
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لأنهمموسىعلىالإسرائيليونثاروحينئذصفوانبعلمقابلالحيروثفم

يقللونهم.لمعوفالمصريينباناعتقدوا

-عمرامإبنةاأخئةمريمونمتكماا)1للربلرنيمةموسىور!

تطحنقشريةكحبولباالأرضعلىالمنظهرسيناوفى3()2،الئوواةفى

م!ثميراالمنلفظاستعملالصمميحأنبالذكروجديربالعدملرفاقامذ!اويصنع

.الأبدعية(الروحيةحاجاتهميسدالذىالمسيحيينخبزباعتباوهجسدهإلى

احدىجمروابلذاتهالأحمرالبحريعبروالمالاسرائيلللنأنالعلماءهنالطيديعتتد)1(

السنةأوقاتبعضفىتجفلأنهاشمالهفيالتيالمستنتعاتوالضحلهالبحبرات

البحرشمالللحلناءبحراجمرواانهمأخرونبعتتدببنماهارسشهرفىوخاصة

القائمةا!احمرالبحرفراعأنولو،خوضهيمكنبحيثالمياهضحلوهوا!احمر

لمالعبوانيينأنالتوللامكنالذاهةالعصورفىهىكماموجودةكانتحاليا

مباشرةبهميؤدىالصحراوىطربتهم!انالأحمرالبحرجمورإلىحاجةفىيكونوا

ممتداكانالغربىالأحمرالبحرفراعأنيعتتدالعلماءبعضلكنسيناءصحراءإلى

العبرانيينجمورالكريمالقرأنأكدالإسلاهبةالأصولفىانهسيهر.فلكمناكثر

ء.للبحر

للمصريينالتاريخبةالسجلاتفىللبلاطانحتىيكلشفلمالفرعونيةاثرلاروفىتا

.الخروج!اعلى

اليةسطىنصوصهاهنالعديدفىا!انبياءواسفاربلوالأنجيلالتوراةمنكليتوم)2(

داودمزاهيربخلافترنيماتثمانىحوالىبوجدالتدبمالعهدففىوالترانبمالإنشاد

حمدامريمالعنراءالسيدةترنيمةاشهرهاترانيمخصىحوالىالجديدالعهدويلضمن

.بسوعمنحبلهأسطىلها

التوراةتن!كرفبينما،!همريمنسبفىوالفرأنالتوراةبينجوهرىاختلاف)3(ضاك

امهسىعمرانبنتهريمانالترأنينكرموسىأختهىعرامبنثهربمل

السلام.سطيهالمسيح
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وحين،وايتيالرباىينبييهوه"دعاهللربهنبحاموسىو!ى

ففعل.إسرائيللاثمعبقضاهتعيينعليهاقترحيئرونحموهؤاوه

خروج!سهممناشهرثلاطةبعدسيناءبريةإلىالاسرائيليونوصل!

مصر.أوضمن

علابؤلصص!إله"

الدضو(ماياoلl)صدالطمبلى

منشعبهموسىوحذوسيناءجبلسكلىنزلالرلبأنالتوواةتحكى

.بوصاياهموسىإلىالربوتكلميقلرلاحتىاللهليرىالجبلإلىيصعدأن

صووةولاهنحونانمثالالكتصنعلا،أمامىاخرىألهةلكيكنلا"

ذنوبأفئقدضيهووإلهإلهكالربأنالأنىئعبد!ولالهنتدممجدلا+.ما

بطلاإلهكالرلباباسملاتنطق)1(والرابعالثالثالجيلفيالأبناءفىالاباء

فىلانهاالسبت)يوم..هاعملاتصنعلا..لتقديسهالممبتيوماذكر..

اليومفىواستراحفيهاماوكلوالبحروالأرضالسماءالربصنعأيامسته

علىناثمهدلا،تدمرقلأ،تزنلا،ئقلرلا،وامكأباكأكرم.ال!ممابع

..قريبكامرأةتشتهلا،فريبكبيتتدثمتهلا،زورشهادة)2(قريبك

الهة.لكمتصنعواولافضةالهةمعىتصنعوالاأيضااوصاهثم)3(ولاعبده

كي!لامن!بحىإلى)سلم(بدرختصعدولا..تصنعترالبامنمنبحاذهبا،

هنحوله.حجاوةمنمذبحايصمنعأنونهاهعورل!،تنكشف

أبائهم.ذنوبعلىالأبتاءيحاسبانالعدلمنانهنعتقدلا)1(

القربلبا.ضيهرعلىتجوزالزورشهادةبأنئوحىالرصبةهذه)2(

.الرقيحرملاموسىإلهانالوصيةهذهوتعنى)3(
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لموسىالنهبهااوصىالتىالشريعةأحكامبعضالخروجسفرتضمن

يلى:مامنهانتناول

اليرقأحكام*

وإذافعلكبعديحررئمسنوالتطستعبوديتهفىب!ممتمرالعبرانىالعبد-أ

معه.تحروؤوجتهفإنمتزوجاكان

فىي!ممئمرونوأولادهافالمرأةالزوجةمنحه.الذىهوسيدهكانإذااط

لدميدهعبوفىينهفىيستمربمفرفىهيتحررأنالعبدرفضوإذالسيدهمجموديتهم

الأبد.إلى

تزوجواقفتحسروسكهااستتىثمسيدهاوخطبهاابنتهوجلباعإذالبا-

ومعاشرنها.وكدممونهانفقئهاصكليهكانتعليها

ألخطأوألقتلىالعمد"القتلى

مكانالهيعداللهفإن،خطاانطماناقلرومن،يقل!عمذاان!مماناقلرمن-أ

)1(.للهرب

سرقصنأوشتمهااوأباهاوامهضرباوإن!ممانأضرب-هنلب!

يقلك.إنسانا

"ألضرب

عليهالمجنىيعوضولكنهبريئاالضاربفيكونيملت!ولمضربهن

الأمةأوالعبدفماتبالعصاأمتهأوجمدهضربومنومرضهتعطلهبسبب

العدالة.و!وا!المنطقهحتتنقلاضيبةأحكام)1(
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يوميناويوماالحياهقيدعلىالأمةاوالعبدبقىإذاولكنضهالانئقامفيكفى

.فيحروهجمدهعينالسيدالالفوإذمنهينتقمفلا

الحواملىاجهاض"

بعينوعينبنفدىفنفدىحبنينهاأونفسهافىوأوذيتحاملاأجهضهن

.بجرحوجرحبرجلورجلبيدويدبلممنوسن

ألثيرانمحاكملأ"

إذاولكنلحمهيؤكلولاالئوويرجمفماتاهرأةأووجلاثورنطحإد

فيرجمفمالتإنساناالئورنطحثمصاحبهيصممكهولمقبلهننطاحاثوراكان

واقتسمالحىالثووبيعفماتأخرثوؤاثورنطحوإذاصاحبهيقل!واللثور

ثمنه.الالنان

والشاهئيرانبخمسةصاحبهعنهيعوضاثووإنسانسرقوإذا

باوبعة.

+السوقسة

الدئمصىأشرقتإذاولكنفللهيجوزلالبدىحالةفىويضبطيطرقس

يحرقلمنئدفعالتىالتعويضاتعنالأحكامتكلمتثمقلله،يجوؤفلاعليه

تفقد.ثمكالماشيةودائعاخرينلدىيودعلمنأوؤرعه

-:ءألعلىوأ!عالاضطجاع"

زوجةلنفطمهيتخذهامعهاواضطجعتخطبلممخعراءوجلراودإذاأ-

.مفرائعطىأبوهارفضفإن

يقل!.بهمةمعاضطجعمن2-
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متفرقةأحكام"

يلمميئواولاالغرباءيضطهدواالاإسرائيلوبنىلموسىالالهوصاياهن

تصيرحتىاليتامىإلىأساعوااقذكووهمبقل!الالهوهث!هم،يتيمأولأرمله

ونهىبرباقومهمنأحداقرضأنالإسرائيليينعلىوحرمأراملنساؤهم

الأبرياءوقتلوالنفاقوالزورالكذبوقولالرؤساءولعناللهسبعن

.والرشوة

ابيب.شهرفىأيامسبعةياكلونهللفطيرعيدلهميكونبانوأصكل

والحيثييسن)الفلطمطينيين(الكنعانيينامامهممنيبيدبأناللهووى!

.)فلسطين(الموعودةا!ارضامامالطريقل!ليمهد

النهيرونإسرأئيلىلثميوخ"

ونافىابوهاوونموسىصعدئم4211الاصحاحفىالتوواةنذكر

شبهرجليهوتحت)1(إسرائيلإلهورأواإسرائيلشيوخهنوسبعونوأبيهو

بنىأش!رافإلىيدهيمدلمولكنه..الدثمفاف!الأزوقالعقيقمنصنعة

..."ولثمربواوأكلوااللهفرأواإسرائبل

كرهم.دونالالهإلىإسرائبلشعبالتوراةللسب)1(
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سطيهاحجارةلوحىليعطيهالجبلإلىيصعدأقموسنىمنالفه!!

اليوموفى.أيامسئةالجبلالسحابضكطىإليهصعدوحيثماوال!ثمريعةالوصايا

لوما.أربعلنالجبلفىموسىوظلالنهاهامللكونموسىدعىالسابع

الألهبيتء

بيئامفث!ممسالالهيبنىأنالتوراةكما.تحكىموسىهنالله.،.!!

السنطخاثمبمنالبيتيبنىكيفبالتفصيلوعرفهالاسرائيليبنوسطللطمكن

للا!جلصاعمائدةويصنعغطاءلهلابوتافيهيصنحأنسكلىالنقىوالذهب

المبرومالبوصمنمبنليةدثمققسكيثمرمنالمسكنيكونوانذهبمنوهناوة

.لآ!)هكلا(.مئدبحا!هيبئى.؟نبئوقواعبالواحللمسكنول!صئع

الزيئونزيثمنوخليطالبيتسراجلانارةزيوتبإحضارأمرهكما

والتابوتالاجتماعخبمةبهتميممحا)1وم!ممحةدضاتكونوالمروالقرفة

شعلبطد!ونبالمسحةفقطوبنوههارونويصممحمقدسةفتكونوالمناوةوالمائدة

إسرائبل.

..يقئلفيهعملومنالسبتيومبنق!يسمولممىاللهوأوص

فىمعهالكلاممنفراغهعندموسىأعلىثم"قائلةاللوواةواستطردت

.)2(الالهباصبعمكئوبينحجرلوحىالشهادةلوحىسيناجبل

بالزيتالممسسوحاىالمسيحاسمهنهاانطلق)مطمحة(اللوراةفىكلمةأول)1(!ه

الزيئسون.وزيلطوسلبمةالنرةوزبتوثرفةهرهنيتكونخليطوهوالمتلسبىوابرش

إسرائيلشعبمسساكنداخلمممسكنالهانخذ8اللهاقعلىيلتوراةنصثوطذا

11لبرعاهم

.وافلاثونالحادىالاصحاح)2(
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الدهبعجلى"

الجبلىفوقالوصايايللقىو!إسرائيلشعبعلىموسىابطأوحين

فم"يعبدونهذهبمنإلهالهميصنعأنهاوونمنفطلبواسوءابهظنوا

فىالتىالذهباقراطانزعواهاوونلهمفقال..أمامناتسيرالههلنااصنع.

الربفقالمسبوكا"عجلاهاوونلهمفصنعبها"واتونىوبنائكمن!ممإئكماذان

ارجح"موسىلهفق!يبيدهمانوارادفسدالشعبلانانزلاذهبلمولممى

عسلىألربفندم"التوواةوتقولليائمعيك"ألائمرعلىوألدمضميكحموش

يده.فىالشهادةولوحاهوسىانصرفثمف"تأثفلالذىلشر

الاجئماعلخيمةموسىإقامةعنالئلاطوقوالثالثالأصحاحو-ظ

موسى"معيتكلموكانسحابعمودهيئةفىاليهودإلهيدخلهاكانالتى

خادمهيتوك"!انصاحبهالرجليكلملوجه!غاوجهاهوسىالرب.....ذ.ويكلم

..!؟.مئهاحرجإداحارسا.للخب!ة)1(لونبن.ياثموع

وجهكأونص*'I.",Lawالةبينحواو"

حيث،ووبهموسىبينالحواوهذاالتوواةتذكوانحقاالغريبهن

حينسحابكعمودلهيتملركانلأنهونجههيرىأنوبهمنموسىطلب

الانسانلأنوجهىئرىأنتقدو*لاالربواجابه..القولسبقكمايكلمه

دررلهوكانباسمهسفرولهالمقدسالكتابينكلركمابعدممانبياالخالمهذاصار())

بشعس!رااثهصورثالتوراةأنويلاحظموسىهوتبعدالاسرائليليينجمعفىكبير

علىيندمأنالأمرصيغةفيربههنيطلبالمملامعليههوسىأنبلوبندميغضب

وجهاموسىالرب)ويكلمالالهثسدتالتوراهأنعنفضلا.الشرمنأرادهها

الإنسانبانتترالتاليةالاصحاحاتفىأنهامع(صاحبهالرحليكلمجممالوجه

لوجه.وحهااللهيرىانيستطيعلا
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الصخرهمحىفتقفهكانغدى!ذاالرل!وفال11،"ويعيشيرانىلا

لديواستركالصخرةهنئقرةفىاض!ألىهعدىاثتازهنىويكون

أنذلكويعنىيرهى"*وجهىواهاووانىفطدظريدىأرفعئماجتازحتي

الذىالمكانيجتاؤالرببينماصخرةعلىيقفأنموسىمنطلبالة

حفرةفىيخفبهسوفالالهفإنموسىمنيقنربوحينهوسىعليهوقف

عنيدهيرفعسوفالحفرةمكانالالهيجئاؤأنوبعد،وجههيرىلاحتى

ورائى(.)فتنظرالربظهرإلىالنظرهنموسىيتمكنلكىموسى

الئوواةلأن..اللهعلىإسفاففيهالعزهلربالتصويرهذاأنو!

حتىبيدهموسىرأس،ويخفىيمشىوهووظهروجهلهكرجلالةصووث

11ظهرهليرىبتركه.ثموجههيرىلا

جديدةالوأحنحت"

المكطدوويناللوحينمنبدلالوحبنينحلتاأنمولممىمنالرب!

ووعدههطعبوكةألهةيصنعبالاواوصاهوالائربعةالوصاياعلبهماالالهليكئب

فسىإسرائيلبنووبدامنهااب!ثمعوبيطردحيثفلسطينالموعودةالأرض

الطمحابفيهافحلتفيهاالعملاكتملحتى)1(الاجتماعخيمةتج!ز

11المسكنالرببهاءوملأ"دله(رمز)وهى

الالهأنالعقلينصوركيف..الالههةالذاثعلىغريبالتصوبروتا

إسرائيل.بنىمساكنبينوليكونموسىيقيمهاالتىالخيمةفىلي!ممكنياتى

إسرائبلبنوفبهيعبدالذىللهطا!اولىالنواةهىالاجيتماعخيمةأنتقديرنافى)1(

إلههم.
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!كام!ندليق

جمعلفظوهوايلوهيم..النهعلىالعبرانيونأطلقهاالتيالأسمماءهن)1(

الإلهية،الذاتإلىيلئميرالذىالاسموهوويهوه،الأوبابرلباأنهيعنى

معنىإلىوباثميروأدوناى،الإلطةالذالنأإلىأيضايلثميركإسم-والل

.هو*انا11أويهوهإلىحرفوقدواهه،الرب

.داودمزاميروالعددوسفرالئكوينسفرفياللوهليملفظود!

)6/203(الخروجوسفر،)204(التكوينسفرفىيهوهلفظودكر

f))24/6العددوسفر2(ا-i5أ:)7التكوينسفرفىالهللفظود!

.1(411/3104أشعياءوسفر)7/17(والمزامير

الل،العلىالنهأىعليوناللمل!عديدةباوصافالالهوصفول

اللهأىعولامالل،القديرالالهأىشداىوايل،يرىالذىالالهأىرؤى

وايتىالالهأىيمينىيهوهملرأخرىبأوصافيهوهالإلهوصفكماالأبدى

الجنود)1(.وبأيصباؤوثويهوهالسلا3هوالرباىشالومويهوه،

بينداوالذىوالحوار،ذاتهبجسدبشكلإسرائيلإلهأل!راةص!وت)2(

وجهلهفاللى،وعد*جلللهبالنسبهالالممفافمنكئيرفيهوموسىاثه

بيتالتكونالاجتماعخيمةيبنونوالجراني!ونوجيئةذهاباويمشىوظهر

ذلكبعدسليمانيستبدلأن-حقاالغريبومن،بينهمفيهاي!ممتقرلله

ولكنلد4بيتاليكونبناهالذىال!كل-الرببخيمةعامبخمسائة

التوواةوفى،فيهالربباسلقراوالالممرائيلييناعتقادبدمررغمال!كل

وشيوخ،الاجتماعخيمةغطتكثيفةسحابهفيائىالربأنأيضا

طاراءخلاطانرىونحنالسماوبةالمخلوقاتاوالجيوشإلىالجنودكلمةتطمير)1(

فىتغ!لرأتعنىلاوالأوصافالأسماءتعددأن-الأديانمتارنةعلماءهنالعديد

الإلطة.الذات
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)1(.أزرقعقيقوجليهتحعتإسرائيلإلهوأواوقدالجبليصمعدونإسرائيل

حيثالعجلعبادتهمبعدشثيداعتابااللهعاتبمولممىأنأقوراةو!!)3(

بجكللاليقلابعباواتلديهت!ئمفعهوسىأنإلاإسرائيلبنىافناءقرو

حموععنإرجع..شعبكعلىغضبكيحتدملماذا"لهقالإذاللى

النهضكيرال!ئمفاعةهذهعلىوبناءبائمعبك"العقالباهذاتوقعولأ!مبك

.بالوباءضربهمهومخففاجزاءعليهمفاوقععزمه

الحيوانيسة،النبائحعقيدةاهمهاومنالطقوسمنبالعدبد!راةخلت)4(

الانسانبهايدمتعيدحيثدالهالفداءومزانهاإلىالتوواةفىوت!ئمير

اخرىصورةعلىالصمميحيةإلم،انتقلتالعقيدةوهذه،بربهعلاطته

-أدمخطيةمنالانسانلفداءالبشريةالذبيحةهوالصمميحاعتبرحيث

بغفرانهأوالالهبغضبلهاصلةلادمويئةلطقوسعقائدأنهاتقديرناوفى

للخطابا.

حيلثالأولىالعصورفىقديمموووثعلىألعقيدة!هولهتولئد

وطلبالهاإوضاءالولثيهلألفه!بشريةفعبيحةيقموقالمعابدكفةكان

الاجتمساعخيصةبناءالخروجسفرفىالجوهريةالطقوسومنللمغفرة

كونهإلىيرمزالعهدلتابوتغطاءوهوالرحمةوكرطمىالعهدوتابوت

لله،لئجسسيديهصسوركلهاوهىإسرائيلشبوسطعليهليستقرلةعرنما

خيمةفىالمقدسينالجزجمنبينتفصلالحجابتسمىستارةالممداليؤكدها

أمامها.يوجدال!ثمعبوأنالستارةخلفيقيمالالهأنإلىوت!ئميرالاجتماع

عناضنعهوسىأنالتوراهننكرأنالصحيحللمنطقالفابلةيخرالأساطيرهن)1(

بالقربالطراقألثاءوفي"!تللهأنوهممامكانفىالئتاهاللهاقوقالتابنهختان

اللهصفعفاالطفلختنتزوجئهصفووهأنالا"يقدلهأنوهمالربالتقاهخانمن

إبراكل.ابناءعليفرضهاالنىاللهباثمرائععالمأيكنلمموسىأقويبثوموسى
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الوحيسدالمؤهنكانوإنما،حقليقةواحدبإلهيؤهنونالصا!نيكند)5(

صنحهاوونمنطلبواالأسرائيليينفإنولذلكهوسى!الالهبوحدانية

الديوالفضهالذهبمنوسبكوهالذهبىالعجلفصنعوالعبالدهمجسمإله

الذىإلهملأوامرللفيذاالخروجعندالمصريينمنالإسرائيلليوننهبها

فىالمعبوداتاشهرمنالعجلأوالبقرةوكانلتوالنهببالسلبأمرهم

مسنوالعجلالبقرةوتتبر-وهائورابي!ى()عجلحابىوهنهامصمر

هائلة،جنسسيةفوةيملرالعجللأقالجنسإلىترمزالتىالرموز

أناستطعنثمومنللعجلالجن!ىبقوةالمعج!باتاشدالنساءوكانث

)1(.الصبودالألهمركزفىوضعوهئمبصنعهوغباتهنعنينفثن

تذهـفبينماةموسىانتاثملتالئىالمراةشاقفىالقران!راةتخالف)6(

.فرعونزوجةأنهاالقرأنيذ!اختهانهاإلىالتوواة

وكاقالنهرمنموسىانناثملتالتىهىحتاثمبدمموتأنالىوأىوشه

امرأةهنولدلتحتمسكانحيلئاعلأراوكانتالثافىتحتمسهوزوجها

.العرشورائةمنليتمكنلهاابناموسىاعنب!رتوقد،العرئ!ورلئطأخرى

انت!ثسسلتالتىهىالثانيرم!ممي!ىابنةأنإلىأخررأمىيذه!لينما

وتعللىالروايةصحةعلييدلماالفرعونبةمصرأثارفىنوجدولاموسى

يسجلوالمالفراغةأنأوبعديكتائمفلمالداليلهذابانذلكالأراءبعض

بهم.لحقتالتىالكواوث

علىالالهصرروا"الاسرائيلييناقالموضوعهذاصالمسيحبةالمصالرتنول)1(

دالهمكنوبةصورةصنعوالتدوأ!ائهمأضاضهملبلاطمتخبلوهاالتعىالصورة

مآ4ءآولا"49إكا!أ!هأكا6!امنبريطانباطبعةراجعالفاجرهسلوكهمليبرروا

إلىالمثالبةالالهصورةحولواالنبنالاسرانبليبنالمملوبنلبنالمسبحيةوالمراجع

نسائهم.لاثمهواتأرضاءوجمدوهلهوسجلواذبمنعجل
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العمثريساالوصا*

منمنزلةباعتبارهاعليهاالمجمعالوئيقةهىالوصاياهذه!نتكاد

إسرائيل-لائمعبتحذيراتثلاطثةالوصاياوتشملاللمملا3عليهالنبىإلىالنه

باطلا،إلسهكالربباسموئنطق.ئمثالاتنحثلا،أخرىالههلكيكنلا

أباكاكرم-عملباىفيهتقمفلاالسبتيوماذكر-نواهوخمسةوأمران

امرأةسئمتهلا،جاركعلىؤوراتشهدلاتطمرق،لاتزن،لالاتقلر،،وامك

قريبك.

ولمالاخلا!يسات،لبعضئرديدإلاهىماا!اخيرةالسبعوالوصا؟

تاثمريعأ.أوماعبادةالوصاياتتضمن

هاملأقىأويخء

وانق.م1526سنةكانهوسىولادةتاويخأنالعلماءبضقير

الوصاياأنزلالمهوأن.مق4461سنةكانمصرمنالجرانيينخروج

فىكنعاناوضإلىالبرانييندخولوكان.مق51سنةحواليالعشر

ئقريبا.ق.م614.سنة

الخروجسفرفيالشخصياتأهم"

اخر(موضوعفىلئعخصيئهتدرس)سوفهوسى

هوسىحموبئر!ن

هوسىأخت-عمراملهنتهريم

صسىاخ-عمرامابنهارين
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ألتووأة!يالإلهظهوو*

ظهرأنهبهاوودفقدعاديا،أمراكانالتوواةفيالرب!رأنييو

وظهر،عليقةفىكلهيبلموسىوظهراسحقبولأدةليخبرهلأبراهيم

عنفضلاناروعمودسحابسحودفىلاسرائيلوظهرليصارعه،ليعقوب

إلىياثميرهاو!،إسرائيلشيوخلبعضكظهووهأخرىمجالاتفىظهوره

راقياإنساناكونهعنيخرجلأالإسرائليينغدالالهيةالطبيعةضهومأن

الخلق.صفةلهكانت

اللأ!ييقصسفو

النوراة،أسفاراصغروهو،إصحاحاوع!ثمربنسبعةأسضياثول

اسباطصنسبطإلىينتمونجماعةوهماللاوييناسملهاختيروقد

اصلالجهم.منموسىوينحدربالتقوىعرفوافدوكانواالأسرائيليين

الاجئماعخيمةفىولمحويهوموسىاللهبينئممابوصفألسئروسيدا

يبينالربوبدأ،موسىمعحوارهغدالالهفيهاليحلاليثمعبأقامهااتى

قرابينبم"تقربونوالغنمالبقرمنلمهإسرائيلبنىقرابينتكونكيفلمولمى

هارونبنوويقربالربأمامالعجلويذبح"الربصنقلاالتوراةوتقول

قربانالسفريتناولئم"المنمبحعلىمستديراالدمويرشونالدمالكطة

الكاهنوياخذ"التوواةنقولوكماالصاجوطاجنالمخبوؤةوالقربان،الدقيق

."للرب!وو1لحةووقودالمنبحعلىويوقدتذكاوهاالقربان(االتقدههمن

وكيفيةالقرابينأنواعبيانفىامعنانهالسفرهذافى-وااكحظ

هوالثمولونال!ثمواءوائحةلانالخطايالبعضكفديةتعدوكانلت،ئقديمها

للخطاياوف!بيحةللسلاموذبيحهللإثمذبيخةفكانلئاإسرائيلبنىربيسرمما

للرلها.وفودايتدملألهألمهائمد!أكلمحههمحرمأنهعنفضلا
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اووبائح:يثرائحع*

أكلهالهميباحالتىالذبائحإسرائيللبنىحدداثهاقا!راة!ل

ذلسكمنواستثنىويجئرظلفينإلىوقسمهظلفاش!مماالحيواناتوهى

نجس.أيضافهووالخنزيرالأرنبولجدم!فهوالجملة

حرم!قدالطوو.ويماوجكدمث!.؟ئةسكائفهاله-كل!!اكلوقا،؟ا!و!نم.:!

والبوموالبازوالئعامهوالباشسقوأنحدأة-والعقابوالأئوق....:

علي!هموحرموالخفاشوالهدهدوالببغاءوالقوقوالبجعوالكركى.!-.ا:والغؤ

.الجرادلهموأحلأوبععلىيمشىماكل

.والحرباءوالجرذونوصنبوالفارعرلم!ابنعليهمحرمول

والبنتألولدنجاسلأ"

اليومفىمولودهايختنايامسبعةنجاستهاتكونذكرالالدأقىالأم

إذاأم!مقدسا،شيئالالصىتطهرهادمفىيوماوثلائينثيلاثةتبقىثمالثامن

يوهلوستينستةتط!رهادمفىنبقىكماأسبوجمننجسةفتكونأنثىولدت

نجاسئهامدةضعففتكؤنلانثىولادئهاحالةفىئخلالفالأمنجالممةأى)

مدةفىحتى-والأنثىالذكرالتمييزبينيعنىماوهوذكرا(ولدتإذا

ع!ثمرالئالثالإصحاحفىالتوواةوئكلمتالوضعدمنجاسةمنالأمئطهير

بالبرصالمريضالتوواةواغبرتوالدماملالبرصمرضعنبعدهوما

انأ-بنجالممتةالكأهنفيحكمنج!م!إنهابرصإنلممانفهو"فتقولنجطما

الذىوالابرصالصلعاء(رأسهفىظاهرالبرصأقأىارأسهفىضربته

نجس-نجسوينادىشاربيهويغطىمكدثموفاوراسهمشقوفةثيابهفيهتكوق

برئوإذا-يقيمالبلدةخارجاى(مقامهيكونالمحلةخارجوحدهيقيم..

)1(ة!مفووبديرشالأبرص!

نجس،إنهبلفحسبمريضألبسفهو-الابرصشأنفىضيبةطتوسأنهاترى)1(

بشفيههكانبأنه-اورعلطللمسيج-السيدمعجزات.بينمن-القرلننصولقد

الصعوبه.بالغكانشفاءهأنباغبار
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ألجنسيلأالمعالثمرةغسلى"

بماءيتطهرأنحكليهكانجنسيةمعاشرةؤوجنهرطعالئمرإذا

.المراةوكنلكالصمماءإلىنجدمماويكون

المراةفإنالحيضئجاسعةعن15()الاصحاحا!راهتكلمت!

تطهيرهويجبنجسايكونيلمسهافراشوكلأيامسبعةبهنجسةتصير

.أيامسبعةنجدهايكونحائضمعيضطجعالذىوالرجل

ألعوواتكشفعنألنهي"

،العورةلكدثمفقرببهج!ممدإلىإنسانيقتربلا)18(أقوراة!لى

البنثوابنةالابنوابنةوالأختوا!امالأبعوواتكاثمفعليهمحظرتوقد

الأعاموؤوجساتالأبنوزوجةوالخالاتوالعماثالأبزوجةوبنت

للكشفللضسرأختهاعلىإمرأةلألأخذ11التوراةوقالتالاخوةوزوجات

ؤواجوكذلكالذكوو،مضاجعةالتوراةحرملتاكصا11حياتهافىمعهاعورتها

ايضا.القرانفىوردالئحريموهذازوجتهأختمنالرجل

ثان9الأعبافىةتحريم"

هطمبوكةآلهةوضعأوالأوئانجمادةحرمتعائمرالتاسعالاصخاحكل

عنونسهىكذبأبالالهوالحلفبالصثيقوالن!روالكذبالسرقةعنونهى

لامعثرة،تجعللاالأعمىوقدامالأصملات!ثمتم11قالثمالقريبإغضاب

بينالوشايةفىلاتسع.لقريبكتحكمبالعدل....القضاءفيجوراترنكبوا

")1(.شعبكأبناءعليولالحقدلائنتقم..قلبكفىأخكلإلبغضشعبك

شعبإلىينتدمبومنالألاوببهايختصالتوراةفىالاخدلةالوصاياجمبع)1(

الاسرائيلية.يخرالدثمعوبأىالغرباءدونإسرائيل
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الزناعنألنهى"

وتمللئالأرضتزنىلئلاللزنىبنحريضهاابنل!تدنس"لاوق!

وكذلكوالزانيةالزانىيقدرقريبهامرأةمعوجلزنىوإذا"رذيلةالأوض

أبيه.امرأةمعزنىإذا

عنونهىالغريبظلموعدمالسنكباراحيئراموجوبعنتكلم!

للجن.الاصغاءعننهىئموالكيلوالوؤقالمياسفىالظلم

الوألدينسب"

يقئلانذكرمعرجلاضطجعوإذايقلرفان!هأمهاوأباهسبإثممانكل

عسوواتك!ثمسفعنونهىالجميعيحرقونوأمهاإمرأةوجلاتخذوإذا

بالحجاوة،يقلرفانهجانيدخلهلمنبالنسبةواماالقلرهووالجزاءالمحارم

.تحرقفإنهاكاهنابنهزنتوإذا

ألمقدسلأأ!اعيمافى"

أيامستةالمقدسةالمواسمأحكاموالعائمرونالثالثالإصحاحظول

فيهالعمليجوزلامقدسومحفلعطلة(السبت)يومالطمابعواليومفيهايعمل

.الاعتكافويومالكفارةويومالفطيروعيدالفصحعيدأيامالاصحاحوبين

بعين"عين

احدأمات"إذافقالالادانةاحكاموالعائعرونالرابعالاصحياحأورد

إنسانأحدثوإذابنف!ىنفسغهايعوضبطمةأماتومنيقلرفإنهإنسانا

11ب!ممنوسنبعينوعينبكسركدمربهيفعلكن!لكفعلفكماجمباقريبهفى

.بالحجارةيرجمإلممرائيلإلهسبومن
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الأوضبيحعنالنهى"

بيععنونهىالزراعةأحكاموالعشرونالخامدم!الإصحاحظول

غرباءوانتمالأوضلىلانبتةتباعلاوالأوض"دالهالأوضلأنالأوض

".عندىونزلاء

أخوكافتقروإذا11كالالمرابحةوحرمأنفطمهماليهودبيناكطوصم

معكفيعيدث!ابأرضهم)نازلامستوطناأوغريبافاعضدهعندكيدهوقصرت

لافضئك-معكأخوكفيعي!ث!إلهكاحسنبلمرابحهولاوبامنهتاخذلا

بألمرابحة".تعطلاوطعامكبالرباتعطه

اليهوفىأسمترقاقعد!ال!"

الي!هودمنإماءأوعبيدالهيتخذأفالبهودىعلى!تصت

الذينوإماؤكجميدكوأما11الاخرىال!ثمعوبمنالعبيدإتخاذلهوأباح

هنوأيضاوإماءعبيداتضتونمنهمحولكمالذيناليثمعوبفمنلكيكونون

عندكمالذينعشائرهمومنغلتونمنهمعندكمالناؤلينالمدهئوطنينأبناء

إندهلنيلسلطدنلاإسرائيلبنوأخونكموأماالدهرإلىت!ممتعبدونهمملكميراث

بعنف!أخيهعلى

اوالمنحوتةالتمائيلإقامةصوالعائمرونالسادلىالاصحاحونهى

لها.السجودأجلمنالمصورةالأحجارأوالئصب

المختاوالةلثمعب"

-ق!المختاولثمعبهليكونإسرائيلشعباختارال!هانالإ!حرو!

وانتمإلهاوأكونبينكموأسيرنفسىترف!لكخولأوسطكمفىمسكنىوأجعل"

كونكممنمصراوضهنأخرجكمالذىإلهكمالربأنا..شعبالىئكونون

.!نيركمفيودوقطععبيدالها
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الخرابعليهميحلفسوففعلواوانوصاياهمخالفةمنحنرهم!

.مكانكلفىوي!ثمتئهموالدماو

أوضعلىهوسسىإلهبهاأوصىالئىال!ئمريعةوصايالالكو!ت

سيناء.
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!ام!ندلدرز

حيثالمحرقةفعبيحةبينهاومن،النبائحطقوسا!ويينسفراستكمل)1(

للتكفيرترمزوكانتوالجلدالدمعدافيمابتمامهاتحرقالنبيحةكانث

هىالنبيحةكانتكيفندوىولا،النهمنوالالترابالخطاياعن

ولي!ىالخطيةيغفرالذىهووحدهفالةالذنوبوغفرانالتوبةاسالغ!

ابيه.نقدمذبيحةإلىحاجةفى

الذبيحةواحترالىالدممنظرمنالالهابتهاجأبرزتالتوراةأنعر

ووقودمحرقة)الذبيحة(فتكون"الأولالاصحاحفىا!ويينلممفريقول

ذبيحةففاك-الدمفرهذافيالذبائحصووئنوعتولقد"الربئسروضى

الاثموف!بيحةالخطيةوفبيحةالدهلاموذبيحةالمحرقه

كلنالخطيئةمرتكبفإنوالح!ممابالبعثعقيدةمنالئوراةلخلوامتدادا)2(

الغالبالجزاءهوكانالإعداماوالقلرولعلفوريةبصفةءهجزايلقى

السفر.نصوصفىأوول!ناأنسبقماعلىالخطاياكلفى

هوكلهللجسدالغسلوكانالنجاسةمنالطهاوةبطقوسالئوراةاهتمت)3(

نجلموالإلصالوالأبرصالحيض!غدنجدمةفالمرأةالتططروسيلة

سساللهالرجلأفرؤوإذا!التوواةفئقولالطرفيننجاسةيولدالجنسى

عليهيقعماوكلالمساءإلىنجساويصبحبماءجسدهكليغسلالمنوى

وإذاالمساءإلىنجساويكونبماءيغسلجلدأوثيابمنالمنوىالسائل

المساءإلىنجسينويكونانبماءكلاصايستحمانؤوجتهرجلعاشر

.!نجسايصيريلمسهامنوكلطمئهاأيامسبعةنجدممةوالمرأة

الأخلاقىالبعدذاتالوصايامنالعديدتضمنتقدالتوراةكانتولئن)4(

غيرهمعلىوليسإسرائيلمجتمععلىذلكتقصركانأنهاإلاالطمامى

ي!ئماءهنالأممهذهشعوبهنيتخذأنللاجمرائيلىاجيزفقد-ايامممن
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قومهلأبناءبالن!عمبةذلكعليهحرمولكنبربايقرضهموأنالرقيقمن

الجرانيين.من

(o)وف!يلةعنهناىفىالإسرائيليينمنجيلاتن!ئمئأنالتوواةحاولث

أوالالاربأوالمحاوممعالجندىمماوسةعنفنهتالمحرمالجنس

هعالجنيم!مماوسةوكذلكالجنسىالشن!وذوحرمتزواجلحونالغرباء

الرجليجمعأنأوالالربينالأداربمنالزواجعنونطاالحيوانات

.نزلوماأبنتهاأووأختهاالزوجةبين

الفصحجمد-عديدةوهىإسرائيلبنىأعيادبتحديدالطمفرط!اأهتم)6(

حصساد)اىالباكوراتوعيد(ايام)سبعةالفطيروعيدواحد()ي!وم

واحد(يوم-الشعيرحصاد)نهايةالخصمينوعيدواحد(يوم-الاثعير

وعيدوإحد()يومالكفاوةويوم(المدنيةالسنة)بدايةا!ابواقوعيد

.(ايامسبعة-إسرائيللبنىالنهقيادةارمزالمظال
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المعيدرر

إصعاهافى!قهقرصنهإصعاهالة!د!!

الاجتماعخيمةفى،لموسىاللىوصاياتسجيلالسفر!ايراصل

أرضمنخرجواالذينإسرائيلبنىعث!دبإحصاءأمرهحيثسيناءباوض

هنوخمسمائةألافوثلاطةستمائةالعددبلغوقدلهمقادةتنصلهبئمهصر

والحندمةالشعائرلحفظخصصواالذينلاوىفوعوهما!ويينماعداالذكيوو

ذكر.ألفوعشرينأثنينعددهموكانصلبهممنموسىينحدروالذي

الغيوة"لث!ويعلأ

ؤوجهاعلمئمعلي!هاشاهددونوخانتهوجلامرأةزاكأإذا

الكاهنفيقومالكاهنأهامباموأتهالرجليأتى-الغيرةووحواعترته

وصعهاالربأمامالمراةالكاهنيوقفوبلرابمخلوطمقدسماءبئحضير

ويطمتحلفالمراللعنةماءالكاهنوبيدرأسهاويكاثمفشعير()طحينتقدمه

ماءمنبريئةفكونىزوجكتخونىلماقلهاويقولالرلباأمامالمرأةالكاهن

فخذكفيدمقطإسرائيلشعببينلعنةئكونينفإنكخائنةكنتاقولكناللعذ4

من)القربانالتقدمهالكاهنيقدماليمينالمرأةئحلفأنوبعدبطنكوتتووم

كانثفإناللعنةماءالمرأةت!ئمربثمعليهيوددثمللمذبح(المطحونالاثمعير

واقال!ثمعبوسطلعنةفتصيربطنهاولوومتفخذهاسمقط.ؤوجهاخانتفد

براكها.لتعلنئمومنفيهايؤئرلنالماءفإنلئكنلم

ولاالبائدةالعهودخرافاتمنخرافةهىال!وسهذهأقتقديوناولى

الد.عندمنمنزلةتكونأنيمكن

لمصوإسوأفيلىثممعبألثمتياق*

مصرارضإلىإسرائيلشعلااشتياقعاثموالحادىالإصحاحانناول
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هننيلهايخرجهوماوثوموبصلوكراتوبطيغقثاءمنأرضهاتنبتهوما

صغير()طائروالسلوى(دقيق)ق!ئمرالمنيقتاتونسيناءفىكانوابينماسمك

*iيث!يلألاصأةموسىوأج!

علىومريمهارونفاعترضكوشيةامرأةاتخذموسىأنالسونراذك

عسنويدافعموسسىبجواوليقفسحابعمودفىنزلالربأنإلاذلك

)1(.بالبرصمريماصابثمكليمههولأنهزوجته

فلسطينأوضإل!جوألمميمم!*

ليعرففلعطينأرضإلىجواسي!ممهيرسلأنموسىمنا!ل!!

تثرأوضأنهاموسىوأخبرتالجواسيسعادتثمالشعبهذافوةموسى

والحيئيونالعمالقةويسكنهابانف!ممهميعستزونأهلهاوأنوصك!مملالبنا

إلىالعودةوتمنواوفزعواالإسرائييونضاقوقد)الفلطمطنيون(والكنعانيون

هذايس!ننى..متىإلىلهموفاللموسىظهرالربأنإلامصمرأوض

اجلكم.منوأبيدهمالأخرىالشعوبأضربإننىالشب

الميعادلأوضإلممرائيلبنىاكتحاممحاولأتالسفرهذاعليناييلقص

إسرائيلفتيانالالهواوسلوأويحا)الأردن(وهدينة)القدس((قادش)أوض

مدنهمجميعواحرقواوأطفالهمنساءهموسبواذكركلفقلالوامدينا!على

بألنار.حصونهموجميع

فىالمسيحاموهى(التوراة)فىالسلامعليههوسىاختهىعمرامبنلئاهربم)1(

ومريموهارونموسىولثتلاوىبنتيوكابدهىأهه!أنالتوراةفىوقيلالفرأن

التوراةفيعرامابيهااسمأنويلاحظعمرامهنوتزوجتمصرفىولدتوإنها

الأسماء.فىتائمابهثمةهناكان-ويبدرعمرانالقرأنفىبينما
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أمارجلاضاجتأنئىوكلذكركليقلالوابانإلههماهر!و!

أخدانا)1(.فيتخنوهنالعذارى

بالقرعة.بنيهعلىالأوضبوؤعبأنموسىالربأوص!

طماأوبعينلمدةسيناءصحراءفيالتيه"

فىبالتيهعليهمحكملإلههمإسرائيلبنىعصيانبعدانلالسئرطء

موسىصكلىالاسرائيليينتذمرعنالسفروتكلمسنةأوبعينلمدةالصحراء

وعن،الحمراءالبقرةذبيحةعنئكلمثمالمئذمرينعلىمخابمنأنزلهوما

علليهماجزاءاوقعئمبهيؤمنالملانهماوهارونموسىعلىالنهغضب

ئدم.بالصحواءودفنهاوونومات،كنعانأرضدخولمنبحرمانهما

هعهنعبسدواثم،المؤابياتالنطماءبمعاشوةاسرائيلشعبفامأنحدث

هوالبعلوكانالالهبوحدانيةالكفروالمحرمالجن!ىبينفجمعواالأوثان

.كنعانفىيعبدوثناشهر

بالأخلاقيتصللاامر-للحلنودكأخداق،الأسيراتالنساءاسنباحةانببدو)1(

مباركاذلكوبكونأعراضهناستباحةيجوزجوارىاوإماءيجعلهنالنساءفسبى

الإور.ظهوربعدحتىالعادةهذهظلتولقدالربمن
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ثدلبؤ!ها4

وخمسمائةألافوثلاةألفستمائةالرجالعددأنبالسنرورد1()

منالمليونينيبلغقدوالأطف!الن!مماءبإضافةالعددفإنئمومنوخمسين

سبعينمنالضخمالعددهذايئوالدكيفنفسهيطرحوالت!مماولالأنفده!

افئراضمع-مصرأرض!نزلوا.إلىالن!ينيعقوبعائلةهمشخصا

المواليدمنعث!رأكبركانوإذسنهأربعمائةأىأجيالأوبعةمكثواانهم

والأمهالتالأباء!دامئالسكشرةيجاوؤأنيمكنلاعاممائهخص

هوالعددفيكوق(امرأة،)رجلأسرة35يصالوننفراالسبعونوكان

035 ! 1 0 * 3 oعاممائةخصنفرا

الثانيةعامالمائةخصنفرا0035!01*035

الئالثةعامالمائةخصنفرا01-00355*0035

الرابعةعيامالمائةخصنفرا01-000035*00035

ئلاطفائةمنأفلالباقىفيكونئوفىقدالعددهذاخصم!أنا!ضفيذا

صمحراءفىيعلاث!أنموسى.استطاعكيفنفسهيطرحاخروتدهاؤلألف

يدخلانالممتطاعكيفكذلك-عامااربعينمدةالضخمالعثدهذامعسيناء

خلتكيف-الهام،والتطعاؤلالضخحالعددبهذاكنعانأوضياثموعخلفه

الأصولاكث!تهاالتى-والحقليتة،الجسامالأحداثهذهمنهصرأثاو

ماتالمدةهذهوخصسنه38عليهانقضىقدالأولالت!عدادأنالمسيحية

كالبعداماامرأةأوكاقرجلأمصرمنخرجالذيالأولالجيلكل

.)2(وهولممىويشوع

الأساطيرمننوعأنهالناتأكدالتوراةفيالغيرةشريعةطالعناإذأ)2(

.علسىاللهفرضد!اسماويهشريعةتكونأنالعد!اقبللاالنىالخرافية

إسرائيل.ابناه
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صورصنصووة-ال!ثمريعةلهذهالمسليحيةالتفطميراتثنىوتظهر

نعلمالا1التفسيرالت!هفتقولالمنطقهعواتفاقهاسلا!تهامدىفيالاثعك

11(.11الذابلوالفخذالمرارةماءهومااليقينوجهعلى

كانواالإسرائيليينفإنالإلهيةالذالتتجسيدفىالتوواةلعقائدامتدادا)3(

ال!ممابعالأصحاحفيقولعلاءهأوالعهدتابوتيحلرالنهبانيعتقدون

الربهحليتكلمالاجتماعخيمةإلىموسىدخلوعندما"العددلسفر

بنووكانالشهادةئابوثفوقالذىالغطاءعلىيخاطبهصوثسمع

خيمةفىي!مدتقرالالهأنيعتقدونالصحراءعبرينتقلونحينإسرائيل

منالاجئماعخيمةيحملونكانواوحين،الدوامعلىمعهمالاجئماع

)2(.أكتافهمعلىالالهيحملونأنهملهمبالنسبةيعنىف!لكفانلاخرمكان

)1()2(،Application Bible4بعدهاوما092صالعربيةالترجمة-مأحأ
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التتلببسة0

إصعاها!نهئبه!أويدة!بهضكل

بمغالرةإلههموامرالأودقجمرموسىخطابا!فرهذائتاولوفد

ثمال!هلأوامروسكصيانهمهوسىعلىإسرائيلبنىوتذمرحورببجبل

هوسىوتوصياتالأمووبينأمامالاسرائيليينهزيمةثمعليهم!مبه

ولكن11لتملكوهاالأوضهذهإلهكمالرلباأووثكمقد"لهمفالحيثالأخيرة

وقد،الأرضهذهإلىالدخولعليهوحرمفجأةعليهغضبموسىرب

اللعاملكيفيةلهمحددثمالعلثمر،الوصاياذكرإسرائيلبنىعلىموسىاعاد

فقال:كنعانأرضتسكنالتىالشعوبمع

!فدكمنزوجوافلاتصاهروهمولالهمترفنواولاعهدالهمننطصالا

لهناتهم.هنألهنامحمولاألهنانهمهن

أنفاوجبإسرائيلبحكمالذيالملكاخئياوشروطال!غمفروئناول

لديهاومزواجاالملكيكونأنمنوحنرهم)1(أسباطهملأحدمنتميايكون

الاثمريعة.عنيزيغأقأوالفضةأوالذهبمنالكثير

مولممىبعدبنبيالوعد"

إسرائيلبنىهنيكوقموسىبعدنبىببعثإسرائيلبنىالالهوى

بكلفيخاطبهمفمهفىكلاهىأضعملالكأخوتهمبينمننبيالهمأقيملهذا"

أوضتدمكنالتيالأخرىالأممأمامهمسيفنىأنهإلههموعدكمابه"أمرهما

أجلهم.منكنعان

زبولونوسبطيطماكروسبطيهوذاوسبطجادوسبطرأؤببنسبطهيالأسباط!ه11(

نجرهذانضاليسبطاشيروسبطدانوسبطبنياهلرروسبطإفراعوسبطهنيممىوسبط

أسويين.سبط
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ألمدنوفتححصاويثرائح"

2/01.الإصحاحفىالتثنيةسفرفاوردالمدندنتحشريعةالتوواةئناولت

للصلحاجابتكمفإناولاللصلحفادعوهامثينةلمحاوبةتتقدمونوحين

.الصلحابتوأنلكميصبحاعبيدافيهااليمماكنالدئمعبفكللكمواست!مملمث

جميعفاقلالواأيديكمفىإلهكمالرباسقطهافإذافحاصروهاوحاربتكم

منالمدينةفىماوكلوالبهائموالأطفالالنساءوأماال!مميفبحدذكووها

لكمإلهكمالربوهبهاالتياعدائكمبغنائموئمئعوالانفسكثمفاغئنموهااسلاب

فا.القاطنةالأ!مدنمنليستالتىغكمالنائيةالمدنبكلتفعلونهكذا..

دماءعصمةيعنىالصلحلان-والوحشيهبالغدريتدممالفتحوهنطو

الدولسةرجالبقلرالغدوعلىالاسرائيليينتحرضالتوواةولكنالطرفين

)1(.السبىبدعوىالنطماءأعراضتلممتباحبينماوحمةبلاالضتوحة

الموعوفىةالأوضولنوفتححصاويثموأ!ع

هدق"أمأ02/16الاصحاحفيقولووحشيةبربري!ةاشدال!ثمرائعو!ه

لألهبكونكيف"فتقولالوحاثمبةالشائدهذهعلىالممميحبةالتفسيراتنوافق)1(

بنىلحمالسةذلكفعلولفدبالسكانالأطةالمراكزكلبإه!ياهرأنرحيم

ئماهايقضوالمإذاإسرائيلبنىلانالحقلقةوفى.ا!اوثانجمادةهنإسرائيل

."لاضطهادهمباستمرارتعرضواالمثمريرةالاثمعوبهذهعلى

أخلاقمسنويبدو293صالعربيةالطبعةالمقلدم!للكنالب!النطببقىالتفسبرلظر

الذىالدهلا3علبهالمسبحاخلاقمعننوافقلاأنهاالدفسيراتهذهوضعواالنبن

ومن،للمسيحييقالوحيدةالنبيحةهونفسهواغبردلهكقربأنالدمويةالنبائحرفض

أوذبحهمأوالبائمرإه!إلىالدصىصنناىواخلاتالنفسبةهلكاتهكانتثم

المسيحيةمنطقوعلىوالحبالتدهامحمندصنهبهاتصنتعمافضلاإحراقهم

المتدماهح-الاندمان-يدموعوهوالممميحيهإله!اليهودإلهكانفإذاذاتها

ا.إاليهودا!اماكلهالعالمبإه!يامرفكيف
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بيل-حيةندهمةفيهائستبقوافلاميراثالكمإلهكمالربيهبهاالتىالشعوب

وجاسائميعلموكملالكىإلهكمالربأمركمكما..أبيعهابكرةعندمروها

ألط!.سكبادةفىمارسوهاالتى

أخرىلثمرا!عبم

يولعالتىالأسيرةالمرأةكشريعةأحنرىشرائععدةالتثنيةسفرتضمن

بيتهفيويتركهاراسهاشعرويحلقبيتهإلىياخذهاأنفلهالإسرائيلىبها

يطلقهاأنولهؤوجةلهوتكونيعاشرهاذلكوبعدوامهاأباهاتندبشهرا

استعبادها.عنالتوراةونهت

.الموتحئىيرجمأبويهعلىالعاصىوالان

اوتداءالرجلوعلىالرجالثيالباارتداءالمرأةعلىالسفرو!

أوالبذورمنصنفينؤواعةشالمزاوعينالئوراةنطاكماالنساءثياب

والصوف!الكتانمنمصنوعةثياباوتداءوهعاوحماوثووعلىالحرث

معا.

ليدتانهاؤوجهاعنهاأشاعوالتىحديئابهاالمدخولللفتاةوبالنسبه

عق!ابكانالثوبعلىالمبطموطدمهانبعمنمخريتهاثبتتإذافإنهعذراء.

امايطلقهاأنيستطيعفلالزوجهاوئردالفتاةلوالدتعطىالتىالغراهةالزوج

.الموتحتىرجمهاوجبص!واءدتكنلمإذا

أماللطرفينالموثحتىالرجمجزاؤهالمدينةوسطهكانفىواكظ

دونللرجلفالرجموضاجعهاوامسكهاالحقلفىبالمرأةالرجلالتقىإذا

الأحكاموهذهأحديسمعهاولمواستغائتاغتصبهابانه!نئراضالمرأة

فضاجعهااحديخطبهالمعذواءالفتاةجمانتطإذاأماالمخطوبهبالفتاةخاصة

حياته.مدىتطليقهالهيجوزولامنهابالزواجويلئزمغرامةفعليهوجل
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يقرضأناليهودىعليحظرثكماالبغاءاليهوديةالشريعةوصث

بربا.الأجنبىإقواضلهوأجاؤتبربااخرييوديا

والقضاءقواولالؤوأجفيأحكام"

اخروجلاتؤوجتئموطلقهاعيبابهاووجدفتاةمنرجلئزوجإذا

.الأوللزوجهائحللاطلقهاأوعنهاوماث

ولاالغرباءمنكانولوالفقيرظلمعناليهوديةالائعريعةنطاول

يتحملإنسانفكلالأبمنبدلاالابنأوالابنمنبدلاالأبيقلرأنيجوز

واليتيم"الغريبفتظلمواالعدالةتحرفوالا"التوراةوأضافت،نفسهوؤو

.جلدةأوبعينحتىالجلدو!أخربضربالمذنبجؤاءوتناولت

النعلى(هخل!عوحكم)أخيهأوملةمنالأخؤواج"

ألؤمإذ25/5الإصحاحفىالتلثيةسفرتناولهاغرببةشريعةص

باسملهماولدأوليلمممىوأنأوملئهمنيتزوجأنأخوهماثالذىاطاخ

تتقدمالمرأةفإقمنهاينزوجأنالأخأبىوالهأولدلهيكنلمإذاالمنوفىالأخ

وجههنىوتتفلرجليهمنحذاءهوتخلعالمدينةشيوخمنمرأىعلىابيه

."النعلمخلوعفيدعىأخيهبيتيبنىأقيأبىلمنيحدثمااهذا1قائلة

الأخيوةصسىأيامء

إسرائيلبنىليقودي!ئموعاستخلفسنةوعدثمرينمائةموسىبلغحلين

وسلمهاالتوراةموسىوكئب-ربهأوصاهكماكنعانارضدخولهمعند

العهد.نابوتحاملىلاوىفرعمنللكفة
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الأجتماعخيمةعندالربظهوو*

الخيمةبابعندوقفتكلدمحابةالاجتماعخيمةعندموسىربوظهر

وينكثال!ثمعبهذاصكنىيئخلىسوفوفال!بعدانهويائموعلموسىوق!

الربوعلمه،الكواولثافيتحيطفريسةواجعلهوجهىعنهفاحجبعهدى

إلممرائيل:بنىواصفابالناثميدوجاءإسرائيلبنىمسامععلىيلقيهنشيدا

جيلألهمعارلطخةبلأبناءلهي!دواولمأهاههالفساداقدرفوالفد

غدها..الفىالأحميألشصايهاألربئكافئونابهذا..وهلتو.أصج

بنيىدعلىللائمصبحدوداقامأدملهنىفرىوحينألميراثالطىقمممم

اوجدهم..هيراثهقرعةبقوبوألهناءشعهه!ألربنصييلأنإسرانيل

النطعسربهزوكماعينهكحدقهوصانهمووعأهمبهمفأحاط..قفرأرضفى

.++*منكبيهعلىويحملهالياخذهأجناحيهبالغمطافراخهعلىويرفماع!ثمه

ملقلبجيلأنهممصيرهميكونماذا..الغريبةبألطهمغيرتهأثارواثم

لولاذكرهمالناسبينوامحواالأرضؤوايافىاشئتهمقلت..خونةوأولاد

إسرائيلبنىان..ألنش!بدواضافالعدوئبجحمن(الةخوفى)1خوفى

فىالربأنغير..وشيكاطت!ووم..فيهابصيرةلا!أ!

عنهم.صفحالنشيدنهاية

مولممىدفن"

الأودننهرسهولجانبعلى)مؤاباوضفىموسىوطت

.اليومحئىقبرهأحديعرفولمهنكودفن(لأريحاالمواجهة
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ندلسهؤ!عا4

ماعلىدائماربهيخونكانشعبهعالمجاهديلمكافحالنبىهوموسىا-

منيحرمهالنهفإنذلكوزغم..أيامهاخروحتىذاتهاالتوواةدونت

فىنجدولالنهوسكصيانهلخيانتهكجزاءإ!الموعودةالأرضدخول

ولكن..التوواةابيهنسبتهاالتىالعصيأنحوادثمنحادئةالتوواة

هاعظيموجللكلينسبأنهوموسىتوراةعليهساوثالذىالضحهج

نوحإلىون!ممبتزوجتهشرفمااستغصإبراهيمإلىفنسبت.يائمينه

أنهعهاق!وليمكسنماوالجرائمالاثامهنوغيرهمويعقوبولوط

الخطيئة.ارتكابهمبطمبباللهمنخطاكانأنبياءأوكاباءاخئيارهم

يلى:هاالأخيرالإصحاحفىفاوودلذلكالتئنهةشراغرفولقد

السربخاطبهالذىموسىملوإسرائيلبنىفىنبىبعديظهروك!

لمإذ..مصرديارفىوالمعجزاتالاياتجميعليجرىوأقامهلوجهوجها

كلأمامموسىفعلكمافائقةبقدوةال!خيفةالعظائميصنعأنأحديستطع

11.إسرائيلبني

الالهمنمقدراأمراكانتكنعاناوضدخولهفبلموسىوفاةأنولو

المانعدمجزاءهىالتوراةصووتهاكماالوفاةهذهولكنمقبولاذلكلكان

الربفقسالالعددلممفرففى-الأرضهذهدخولمنفحرمهبربههوسى

منمراىعلىتقدسانىحتىبىتؤمنالمأنكماحيثمنوهاوونلموسى

لهم.وهبذهاالتىالأرض-الاثمعبهذاهع-ئدخلالنفإنكماإسرائيلبنى

انأمرهأنهوبهاواهرموسىفيهاخالفالذىالوحيدالحادثولكل11

ايملن،وعدمخيانةفلكالالهفاعتبرمرتينضربهاموسىولكنالصخرةلكلم

عوقبموسىأنإلاالإسرائيلىالشعبوعبدهالعجليعبدلمموسىكانوإذا
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.)1(الإسرائيلىلللئمعبغربينماعادلغيربجزاء

همالتوراةفى)كإبراطم(الأولينالأباءأوالأنبياءأقالفولو!صة

احتلالوهوإسرائيلل!ئمعبالأكبرالهدفلخدمةوجددتأعاوضةأشخاص

.)2(الموسكودهالأوض

أنإلاالأخلاقىالدهموذاتالتاثمريعاثببعضأئىقدالسفرأنوغم2-

النعلمخلوعكشريعة-مقبولةغيرأسطووةكونهمن.يخللمبعضها

بينالرباتحريمكاثمريعةوالوحاثميةبالعنصريةالاخرالبعضاتطممبينما

منفيهاهنوفلرالمدنفئحوشريعةغيرهمعلىوإجاؤتهاليهود

المتحاربين.بينالصلحوغمالذكوو

وفاته.عنويتحدثاللؤواةكاتبهوموسىي!كونكيف3-

هاهةتواراخ4-

ويقدركنعانأوضالعبرانيينودخولموسىمولقالأحداثاهمهن

الميلارو.فبل6041بسنةلذلكالتقريبىاللاويخالعلماء

فيكوق4461سنةفىمصرمنالخروجئاويخفدرواالعلماءأنوبما

.)3(سنةأربعينسلياءصحراءفىت!اهواقدإسرائيلبنو

قداظهوكانالإسرائيليالاثمعبللشربمياههنهائفجرتالنيللكبالصخرةالمقصود)1(

منهافتفجرتضربهاموسىولكنالملاهبئفجلرالصخرةيأهرانموسىإليأوعز

(02رلمإصحاحالعددسفر)راجعاللوراةفيوردكماالماءجمون

بلقيفيالمنهجهذاتفاثمىوقدمحبدةخطاياالأنبباءمنالاسرائيليينرهوزإلينسب)2(

أنأجلهنوفلالهجبائ!مهقائدبزوجهزنىانهداودإلينسبفمئلاالتديمالد!داسنار

الولثياثزوجانهعليهوسبطرلناشهوانياكانأنهسليمانإليونمملبابمعاثموقتهينفرد

هيالجنسيةالخطاياأنويبدوبعبادتهاإسرانيلبئىامركماا!اصنامهعهنفعبد

النوراة.فيالائهاماتمممرحكانتالتى

ئفرلبا.م.ق1256سنةولدموسىاقالتاريخيةالمصادرلذكر)3(

q A
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الميعادلأرضدقلقةحدودائضمنالعددسفرأنإلىالإشأرةوفر

المتولممطالأبيضالبحراسمالحدود-به!هوذكر3435،الإصحاحينفى

علياطلقالذىالاسموكان،الميلادفبل6041سنةالتوراةكتابةوبفرض

بانالقوليمكنفكيفنسبيا"-حديثاسمهوالجغرافيينمنالبحرهذا

المئوسط-الأبيضالبحرباسممعرفةعلىوكانالتوواههذهكتبموسى

سكليهالاسمإطلاققبل

سيناءمنالرب*جاءاللتوواةقالتوا!يينالثالثالإصماحبداولفى5-

القدسوبواتمنواتىفارانجبلمنوتلألأسعيرمنلهموأشرق

العباوةهذهأنالأديانعلماءبعضويذهب8لهمشريعةناريمينهوعن

القدسمنوالمسيحيةسيناءمنبدألت!اليهوديةالثلاثةالأديانجمعت

.الحجازهنطقةاىفاوانجبلمنوالإسلام

أخرئهمتكوقماذاوأنظرعنهموجهىاحجب11الإلهصأقوراةت!ل6-

إل!فتتفقدبغضبىناواشئعلتفدأنهفيهمأمانةلامتقلبجيلانهم

وقثإن..الجبالأسسوتحرقغلئهاالأرضوئاكلالسفلىالهاوية

بينعليهالمجمحلأنونظرا11مدهرعهلهموالمهياث!ريبهالكهم

حاولفقدوالحسابالبعثبعقيدةتعترفلاالتوراةانالأديانعلماء

ماسكك!م!علىدليلابالنصالواردةالاخرهعباوةمنيتخذانالبعض

وهذا،جهنمناوتعنىالسفلىالهاويةاقوقالوا،العلماءعليهاجمع

عليه.دليللاافتراضىاسئدثلمجرد

9q
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إ!وائيلبىءأ!بيا

هجهولمكانفىودفنماتمولممىأنالأخيرالإصحاحمنيتضح

هاظهرموسىوفاةوبعدبألتوواةالمسمأةالموسويةال!ئمريعةانتهتوبذلك

-بعدهالدعوةلواءبحملموسىخادميشوعقامفقدالأنبياءبعصريسمى

ووعدهكلمهالةأنفبهأوردحيثباسمهوسمىللئوواةالتالىالسفرفكتلب

موسى.معيقفكاقكمامعهيقفبأن

المقدلم!الكتابمنالفديمالعهدتضمنهاالتىوالكئبالأسفاوتوالث!

القديمالعهدأضافهاالتىا!اسفاروهذهكتاباوثلاطيهنأوبعةبلغتوقد

والأسمفاربهالتعترفلااليهودبةالديانةأنإذبالجريةتكئبلمالصمميحى

هى:

الطوك،الثانىصموئيل،ا!اولصموئيل،واعوث،القضاة،يمفدموع

،عزراالثانىالأيامأخبار-ا!اولىالأيامأخبار،الئأنىالملوك،الأول

أشعياء،الأن!ئمأد،ن!ثميد،الجامعة،الأمئال،،المزامير،أيوب،نحميا،اسدتير

عوبيديا،عامولم!،،يوئيل،هوشع،داني!،حزقي!اوميا،مراثىاوميا،

ملاخي.وؤكربا،حجيصفنيا،،حبقوق،ناعومميخا،،يونان

قرونئيممعةمنيقربزمنفىوالكتبالاسفارهذهحروتو!

متعلأفبة.أؤمانخصواللغةالأحدالثافىوتحسينالتاتصويبالت!عليهاوأدخلت

ثمموتهبعدكتبسفرهاقوقيلإسرائيلبنىأنبياءآخرحزقيالو*

واخباوايوبوسفرواشعياوزكرياحجاىكتبحروتكما)1(باسمهسمى

فىالنفىمناليهودةعودبعدالحكيمسليمانوكتابونحمياوعزواالايام

)2(.المسيحظهورقبلفيماقرونمدىوعلىبابل

auriceراجح1() Bucailleول

La Bible, Le Coranet, Le Science

Encyclopediaرابم21( Universalis J !. Sandroz
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ماأنإلىالتوواةعلماءأكبرمنوهوجاكوب/أالأستاذويذهب

انف!لكد!ليل،فيهماثمكوكوالرسائلوالكتبالأسفارهذهمنالعديدفىكتب

وانأخرىكتبفىهخلالفةبروايةيلكروبعضهافيوردتالتيالأحداث

.والغموضالابهامفيهاي!ثميعونحمياسراكتابىوخاصةالكتبهذهبعض

صاحبهيكتبهلمضهاالعديدأنإلاأسماءحملتالكتبهذهأنورغم

والفريطميين.بالكتبةالإنجيلفىسمىوماالقصاصونكتبهابل

والكتب.الأسفاوهذهبعضعنموجزةعباواتنوردو!ف

سفريش!ع

وحلفبهاماكلمعبالناوالمدينةواحردوا11أويحامدينةعنأورد

هذهويبنسىيقومالذىالرجلالربقدامملعونقائلاالوقتذلكفىي!ثموع

11.أربحاالمدبنة

القضاةسفر

دليلههىفلسطينيةامرأةاحبالذىاليهودىشصئمونولادةعن!

فاحرقالفلسطينيينعلىشم!ثمونانقلبطاغهعنؤوجتهخرجلئاوعندما

ئمقوئهففقدبحلقةدليلةفقامتوألممةشعرفىلثمصئمونقوةكأنتوددزرعهم

هعهم.وهاتالفلسطينيينمنفيهمنعلىالبيتوهدمجديدمنعادت

الأولىصموئيلىسفو

أمامهم.هزيمتهمثمالفلسطينيينعلىإسرائيلانتصاواتقصتهئحكل

الثان!لممفرصموئيلى

المراجعوصفتههاورغمداودقيادةتحتإسراليلمملكةنمويتناول

معأخطاأنهإلامركزيةإداوةإليالمملكةتحولتحيلثعادلاملكاكانبانه

منقائدامرأةكانتحيثزوجهامنواغتصبها11بتشيبع11تدعىمن

وقدي!ثماعونمنويغتصبونيقللونأولادهوئركبهاليفوؤبقلالهفامرقواده
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الشقيقةالأخت)وهيئامارتدعىالتىالاثمقيقةغيرأختهأض!ونابنهاغصب

عادثمجشووإلىهربثم،بقلالهاب!ثمالومفقامابائمالوم(المدعوداودلابن

،داودابيهبزوجاتوزناالدهطحعلىخيمةوأقامداودأبيهعليثائرا

ورجالهداودوهربحبرونفىملكأتوجحيثابشالومثووةالسفروتناول

قتلى،حيثأفرايمغابةفىهزمولكنهوجياثههأبشالوموتعقبهمالأردنعبر

إليهنسبتإنهاإلاخطايامنداودعنالثانىصموئيلكتابأوودهماورغم

النه.معالمناجاةمزامير

السفربسهذاوردفيماوسليمانداودعنالمسيحيهالمصادرو!ل

بيقالمنتظرةغيرالوصلحلقةهى-بتشيبع-كانث11الأولالملوكولممفر

واملداودالمحبوبةالزوجةفكانتوسليمانداودإسرائيلفىهلكيناعظم

المدهيحليالىالنهطاهااقيللعائلةخاتمةبضعكانداودمعوزناهاسليمان

ولدفساخيرابالخيرالنهجاءالخطيةلالكرمادمنولكنللعالمطريقهاعن

)1("وبل!ثميبعداودأنسالأحدمنالبشريةمخلصيسوع

ال!مميدعلىالأسفافمنكثيروفبهمنطقىوغيرغريبتفسيرو!

سفاحعلاقةمنانحدرأنهعنهيق!المسيحفالسيدال!دهلأمعليهالمسيح

زوجته.اغتصبأنبعدداوددلالهالذىالقائدؤوجةوبتشيبحداودبين

كانواالمسيحال!مميداسلافاققالتانالصمميحيةللمصادرلممبقو!

وكانثأببهمامعزنتالوطابنتىان11اوودثحيثالمحاومزناعلافةمن

وواحدةداودالملكجدةواعوثكانثوددعمى،وبنمؤابالفاح!ئمةثمرة

زنساثمرةكانالذىمؤابإلىتنتمىأىمؤابيةالمدهيحيسوعأسلافمن

لحياتهاتخذلوطاأنالمصادرهذهوأضافثوابيهالوطابنةبينالمحارم

المقدسللكنالبالتطببقيالتنسيراثظر)1(

Arabic Life Application Bible - Book of Life by Doctor Bruce. B . Borton
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يريديكنلمانهلدوجةالشريرة!مرهبلثقافةاضزجقدكانقبيحااتجاها

رهيبمصيرإلىانحرافهقادهلقد،الزنامعهابنتاهاولكبتئميتركهاأن

2:7بط)2الجديدالعهدفىالباولوطيدعىذلكومعالدماوإلي

الربأسالفمنمؤابن!مملمغراعوثوكانث((الثانيةبطرسرساله)

.)1("ابنتيهإحدىمعلوطزنانتيجةسفاحاولدمؤابانمعالمسيحيطموع

محبةعالثةعلىكانأن!هداودإلىالثانىصموئيلسفرنسلبو!

فىداوديقولحيثشاذةالمحبةهذهوكنانتيونائانبالقائدشديدة

جداعزيزاكنتيونائانأضىياعليكتضايقتماللثمد2611الأصحاح

)2(."النساءهح!ةمنأروععجيبةمحبةكانتلىومحبلدعلى

حينعمرهمنالثلاطثنفىداودوكانالئانىصموئيلسفروف

فيهاملكألثمهروستةسنوالتاسبعمنهاسنةأربينملكهواستمرملكاتوج

علىاورشليمعلىفيهاملكسنةوثلاثونوثلاثحبرونفىيهوذاعلى

إسرائيلكلعلىهلكاصارداودأناىيهوذاوسبطإسرائيلاسباطجميع

والثلاثين.الدهابعةسناللثمبابسنفىوهو

لهيكلهداوفىبناءإسرأئيلىوبوفف!*

وجاءطكلالهداوديبنىأنرفضإسرائيلوبأقالسفرو!لى

أنفمنذلإقاملبىبيتالىتبنىالذىأشت!لدتداودلعبدىاذهـوقل11بالدمفر

المقلسللكتابالتطبيتيالتفسيرانظر)1(

cation Bible - Book of LifeاArabic Life Appl

Doctor Bruce . B . Borton

مضاجعهلأنيوناثانهعجنسيه!قةلداوديكونأنالصمميحيةالمصادراستبعدت)2(

العىالع!ةلاستبعادكافياتبربراليسوهذاإسرائبلفىمحرمةكانتالذكور

الصلاتإلىيشيربماالنساءهحبةمنأروعكانتبأنهاصمرئيلسفروصنها

صورهالذىالنحوعلىالنساءصلاتصروسصهاتزيدالتىالطرفينبينالتوية

المهتر.
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كنثبلبيثفىأسكنلماليومهذاإلىمصرمنإسرائيلبنىأخرجت

أوطكلبناءلنلهوقال11ليم!ممكنهىخيمةفىأخرإلىمكانمنأنئقل

.سليمأننصيبمنسيكونالربمسكن

هعروفغيرالثانىصموئيلسفركائبأنالمطميحيةالمصادرودى

م.ق.39سنةفىكتبهوأنهالكاتبهونائانبنؤابودأقإلىالبعضوذهب

.مق.0101079سنةمناستمرالذىداودحكمعقب

.واحدةمملكةفيويوحدهاإسرائيلشمليجمعملكأولداودويقطهر

كتبهالذىهوصموئيليدعىشخصااقفيقالالأولصموئيلسفراط

.وجادلناثانكتاباتأيضابهو

الأولىألملوكيممفو

داوداختارهالذىوالواوثإسرائبلملوكئانىسليماققصهيحكى

أنغبربالتجارةيعملكاناوولثمليمفيال!كلبنىحكيماوجلاوكان

شعبهكاهلاثدلوأنهوثنيأتنسأءمنتزوجسليمانأنعلينايقصالسفر

التىبتائميبعرحممنانحدووقدالتدمخيربأعم!وأرهقهمبالضرائب

بها.وؤنىداودوالدهاغلصبها

امرأتانتنازغهالذىالطفلشطرقصةصاحبهوورون

للهيكل:تنصيليارسماونوضحعاهرنان

لحضورويرمزانالطمماويةالكائناتيمثلانكروبينعلىيحئوىولن

منلوحينعلىمكلتوبةالشريعةعلىيحلتوىالعهدولتابوت،إسرائيلإله

منبطبقةمغطىجيدخ!ثملبامنوهوإسرائيلإلهلوجودويرمزالحجر

مذهبخاثمبمنذهيةموائدبالهكل،كاق،يهوهبحضووليليقالذهب

عمودانبهوكانالقدسفىالكهنوتيةللأعملوأدواتللبخووومذلهحومنائر

علىيحتوىكصا(القوةأىوبوعزالعاضداىياكينيسميان)النحاسمن
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الكطةلاغتسالالماءمنجالونالفعشرلاثنىيت!ممعالنحاسمنحوض

ي!مممىمابالهيكلكانانهالغريبومن،اغتسالاحواضعلىيحتوىكما

إسرائيلإلهفيهيتواجدالذىالأدداسقدسبينلحجب)ستاوة(بالحجاب

والأحمر.والبنفسجىالأزوقالكتانمنالستاوةوكانتدونهماوبين

11سليمانلسأنسكلىبألدهفروردكمافيهالرباليقيمالمذبحاعدوهد

ل!ممكنأكهقرارائعاهكلالكبنيتولكنىالضبابفىيسكنأنهالربقال

")1(.الأبدإلى

سليمانؤوجات"

محظي!ةوثلاطفائسةؤوجةسبعمائةتزوجسليماناءقالسفروول

وراءقلبهيغوينأنشيخوختهؤمنفىواستطعنالربعنبقلبهفأنحرفن

..أخرىالهة

العمونينإلهوملكومالصيدونين(إله)عشتاووتعبدأنلبثوط

بتمزيقوذلكسليمانعلىإسرائيلإله!مبئمومن،الشروارتكب

اسمفأطلقمنفصلتأنأمتانفتكونثفعلاالمملكةوئمزقت،مملكتهاوصمال

الجنوبى.الجزءعلىيهوذااسموأطلقالشملىالجزءعلىإسرائيل

فيمهماووضحللعبادةمكانينالطمماليةالمملكةقائدبريعامأقامو!د

أووشليمفيالهيكلإلىالذهافيمنبدلاإسرائيلشعبليعبدهماذهبعجلى

العجلالاسرائيليونعبدوهكذا،اللهبيتاىاللبيتالأماكنهذهوأسمى

.الشهوةوبشدةالجن!ىبقوةنساءهميذكروهو،أخرىمرة

إسرائيلإلهفيهالبحضرخيمةأقامواقدكانوا%سرائبلبنىأنإلىالإشارةوتجدر)1(

اللهيحملونبأنهمقوىشعورولديهمالأنتتلغداكتافعلىئحملالخبمةوكانت

أكتاف!.على
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عليه،يطلقونكماالنبىاللياظهرالمملكتينبينالفتنةخصوهى

اقالدممفرويقول،إسرائيلإلهمعيتواصلالذىالمنقذالنبىيتبرونهوكانوا

بينطاحنةحروبنائمبتثم)1(ميتابنإحياءفىالليااستخدمالنه

المملكنبن.

أخرىصةالأوثان*عبادة

معظمواستمرالأصنامفعبدتالشمالبةإسرائيلهملكةاضفت

وزهرىوبعشاالأولبريعاممنهمونذكرللأوثانالصلاةإقامةفىحكاهها

وهويهوذاالجنوبيةالمملكةطوكأحداقبلويهواحازواخابوعمري

مملكتهفيالهيكلوجودوغمالوئنيةلقههومعابدأصناماأقاموحبعام

اخيولهكلوقلرالأوئانعبادةعلىال!ئمعبأجبريهوذاهلوكأحديورامكنلك

علالياتدعىواللىيهوذاهملكةعرشاعتلتالتىالسفاحةالمرأةوكن!لك،

لتبنىال!كلون!تمرضعتهخباتهالذىيواشعداماأحفادهاكلفلالت

الهيكل.بابواغلقموئانفعبيحةابنهاحاؤالملكوقدم()صنمللبعلطكلا

فقاملعبادتهاإسرائيلبنوتائموق،نحاسيةحيةبالهيكليوجدوطن

اعلد.مق796سنةالحكمتولىالذىيهوذاهلكمن!مىولكنبكسرهاحزفيا

بالسحرواشتغلللأصنامفبيحةأبنائهاحدوقدمالوئنيةالمعابدكلبناء

هملكته.أبناءمنالكئيروقلرالهيكلفىصنماوأفاموال!ثمعوذة

ويحكي،النجليجبلعليويمموعموسىهعظهرايلياأنالمسيحثةالمصالرتقول11(

المصالروتذكر،يمسوتاندونالسماءإليصعدايلباانالثانىالملوكسنر

المسبحهووالثانىاخنوخهوالأولالدمماءإليصعداأخرينشخصلقانالمسيحية

مرسى،هعجزةاليااإليواضيفت،وهوئهصلبهبعببالجسدالسماءإلىصعدالذى

إحلاءإلبهنسبالذىا!انبياءاحد!البائمعوكان،الأودننهرشقإنهقيلىحيث

.الأردننيهروشقالموتى
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ئيلىسرأإومملكتا"مصر

يهوذامملكةفىالأمورمقدواتعلىتسيطرالمصريةالدولةكلأت

المصرىالحاكموقام،المصريينإلىالجزيةبدفعرحبعامالملكقامحيث

يكنفلمالياكيمالملل!أما،يهوذاهلوكأحديهواحازعليبالقبضالفرعونى

الفرعونى.المصرىالحاكمموافقةبعدإلاامرأيصدر

بالسبىالجنوبيةالمملكةانتطاحتىمنقسمتلينالدولتانظلتو!ا

فىاليهودكلسمبىتمبينمام.قه86سنةنصرنبوخذيدعلىبابلإلى

.م.سنةالشماليةالمملكة

البشرإليالأنبياءوكتبالتوواةنسبتهامعجزةالأموات"إقامة

الأمواثإقامةاننجدوالجديدالقديمالعهدينعلىالاطلاعهن

ونوودذلكإلىآخرونسبقهبلفحسبللمسيحصعجزاتتكنلموإحياءهم

:المعجزاتهذهمنصورا

.الموتمنصبيأاللياأقاما-

.الموتمنصبيأإليشعاقام2-

.الموتمنوإلعازروصبيةصبيأالمسلحيسوعأقام3-

.الموتمنسيدةبطرسأقام4-

المولتما.منرجلابولسأقام5-

لأياماأنجاوسفر

نصربنوخذهاجمحيثبابلإلىوالسبىيهوذاهزيمةالطمفرمنت!

وقلالطكلانياتبعضعلىواستولىيهوياقيمملكهاوأسرالمملكةهذه

قامثمالناوفيهوأشعلالهيكلدمرئمالنساءوسبىاليهودالرجالمعظم
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فىفارسمملكةقاصاأنإلىالأحياءمنبقىمنجميعب!ممبىنصرنبوخذ

مملكتهم.إليةبالعودللإلممرائيليينسمحالذىكورشالملكعهد

4مهدماظلالطكلأنالأيامأخبارتاويخمنوروخذ Aكاهلة.سنة

(1المزأميو)سفر

سسليمانوكتبأمزمووا2أسافوكتبمزهووا37منهاداودكتي

وبالمزاميرواحدامزموواوموسىوايثانهامانمنكلوكتبمزمورين

كاتبها.يذكرلامزموراه1عدد

الكتابلأتاويخ"

فىالبابلىالسبىحتىم.ق0144حوالىأىموسىؤمنبينط

هوضوعائها.ح!مملباترتبلاالكئالبهفىوالمزاميرق.م586

لالئماسصلواتتتضمنوقدلةوتسابيحومناجاةأغانىوأسزاص

عليه.والتوكللهوالائمكرالةهنال!ران

هزمورينبنعكرونحتزئ

لداوفىعشرالسافىلم!المزهوو،

فىهموهاأرعىمنىإلى..الأبدإلى،لتسانىباوبمنىبر"

عينسىأنر..علىعثرىيتائماهخهئىإلى..يومكلقلبىفيوحزنانمى

العميم"بإحسانهغمرنىلأنهللرباونم..المولعانوهةنامليئلا

ورأوفىالسبعونالمزصو+

قلالىإلىالساعونويخجلليخزمعونتىبىوأسرعياوبأضننى+!

متضايقاناإنما..الرلبأليتعظم..طالبيكجميعبكويبئهجلزوح..

.تتباطا"لاياودباوهنقذىعونىانثإلىاللهمفاسرعودضاج

."الزبور"باصممالترأنغه!بر1()
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الربليقاوهواوتحالفوا11هدميحلفظالثانىالمزمورفىترىو!

أندئا"الربقال..يضحكالدهمواتفىصدثمهعلىالجالسلكن..ومسيحه

المصادوعزثوفد"يغضبلئلاالإبن!بلوا..ولدل!الومأناابنى

المصسالوهذهوتذ!ي!بموعللمسيحوصفابأغباوهاالافاظهذهالصمميحية

يجلسلالهابناباعتبارهوآلامهالمسيحتصن!داودمزاميرمنالعديدأقإلى

أنفمكرتالمزالمجراقالمصادرهذهفتقولالملكعرشعلىأبيهبجواو

وسبصلب8الم6الامواثمنوسيقوم(7لم2مزمور)اللهابنهوالمسيح

81لم68السماءإلىوسبصعدالمه22الضليبعلىوهوسيعطش،22/1

اثهوابنداودابنو!(3،4،35036لم98)داودندهلمنوسيائى،

01/111

يس!وعإلىأشارقدداوديكؤنأنتنكرالبهوديةالمصالرأنعر

اخر(هدهيحأو)مسياإل!ي!ثمير!وإنماالمنتظرالمدميااوالصميحبصفته

.داودسدلآمنفعلاوينحلرالأبمعروفيكون

901

http://kotob.has.it



ندلي!4
ا،ئبياء!أصفاوكنب!كله

بالنبوةالمقصوفىما"

معانذاتالعبريةفىولكنها،الأصلدمماهيةكلمةهىنسبى!ة

المرنمأوالمنائمدبمعنىوتارةالحالماوالمتنبئبمعنىتارةفهى،هتعددة

خبلبعقلهمنأوالمجنوناوالهاذىاخرمعنىوفىدالهالمنأجى

ألضاوتفسر(المجذوبالصوفيةالاسلاميةالأصولفىيسمونهكمأا

.Telepathyبعدعنالرائىبمعنى

النبى!أنالمدمميحيهأوالإسلا!يةالأصولفىعليهاستقرهاولكن

نيابةيتحدلثاشخصهوأوفومهإلىإلهيةبرسالةليبئرالثهاختارهشخص

.(Propheteاليونانية)فىالثهعن

إلىيقربناتفسيراالنبوةاليهودىالحيبرميمونبنموسىفسرولقسد

الثهمنفيضهىالنبوةإنفق!إلصرائيلبنىواسفاوكتبيدهممىفيمامعناها

ذلكبعدالمتخيلةئماولاالناطقهالدوةعلىالفع!العقلبوالممطة

إلىسيبنوؤايذهببينما(خليفةمحمدد.اليهوديةالديانةتساريخانظر)

ما.شئعنالب!ثمرإلىبهايوحىاقىاليقينيةالمعرفهبانهاالقول

ومتعددةمختلفةللنبوةتفسيراتتطالعناالأنبياءوالممفاركتبودى

هنمدعوأنهفئخيل(حلماتكونفد)وؤياوأىأنهاشعيأفىنرىفبينما

ئلقىارمياأنعنيحدثنأاوصاسفروفى،معينةوسالةلتوصيلاللهقبل

الة.رؤىفراىلهانفتحتالسموالتأنحزقي!وعند،الالهمنالوحى

ضرورةعلىيقومبالأنبياءيلمممونماظهوركانتقديرنافىأنهعر

رائياأوحالماالنبىيكونانبألقطع"ولي!م!،واجتماعيةوسياسيةتاويخية

وسليمانداودبمملكةحلالذىالخرابانذلكالإلهىللهدىاوملخيلا
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ظهورإلىأدىالبابلىوالاشووىبالسبىئماماالمملكةانهيارثمبانقطمامها

وإسكادة،اليهودىال!ثمتاتجمحمحاولةعلىيعملونلليهودزعماءأوفادة

أنباعتباو،اليهودىال!ثمعبفىالقوميةووحبثمع،جديدمنالدولةبناء

ئعودوسوفعنهميتخلىلناللهوانخطاياهمب!ممببكانلباللهودحلها

ووحلبثوأسفارهمكتبهمبوضعقاموائمومن،جديدمنفويةإسرائيل

عنهمواليأسالإحباطووحوفعولمحاولةاليهودىالشعبفىالعنصرية

إلههم.بهاوعدهمالتىالميعاداوضفىشملهمجمعيئمحئى

تعدوهىعديدةئاويخيةحكاياثالأسفاروالكتبهذهتضمنتولقد

أنعليهالمجمعهنولي!ى،اووعليهموسىبعداليهودىللتاريخسردا

قدبل،كاتبيهاأسماءحقيقةهى،الكتبهذهفىوردتالتىالأسماءتكون

ففى-اخراكملهثمبأسمهالمسمىكتابهمنجزءاوضعالكتبةاحديك!عون

كتببينمامعظمهكتبالذىهوموسىخادميشوعاقفيل،يشوعسفر

خاتمته.الكهنةرئيدرفينحاس

منه،أجزاءأكتبصموئيلأنالأرجحإنقيلالأولصموئيلوسفر

يعرففلاالثانىصموئيللممفراما،أخرىأجزاءأوجادنائأنهنكلوكتب

كاتبهمنيعرفلاعزواوسفر،ناثانكتاباتبعضوبهكاتبهمن

فينحمياشاركعزرأإنيق!نحمياوسفر،كاتبه!عزواأنويرجحون

موحىأنبياءعنصدرتقدالكتبهذهبأنللقولمعنىفلاثمومنكتاباته

حلم.أووؤياأووحىطريقعنالثهمنإليهم

كاتبهلايعرف!()1(اموأةاسموهو)اسمتيرسفرفإنلذلكوغكيدا

نحميافىالمسجلها!احداثتيممبقأحداثهأنألانحميأسفربعداستيرسفربأتي)1(

امرأةاسمعلبهمابطلقوحبدبنسفربناحداسبروسفر،سنةئالثهبنبحوالى

ين!كرلملأنهغربباببدوالسفرهذاأنالمسبحيةالمصادرونقول(واستلرواعوث)

أحداعتبارهفىالترددإلىالكنيسةاباءذلكدعأوقدعليهبيعودضمبراأواللهلفظ

القانونية.الأسفار

111

http://kotob.has.it



يذهبالسفربينماكاتبهو(أستيرأقرباءأحد)مردخاىيكونأنويحتمل

كاتبهيعرفمالاأيوبوسفرللطمفرالكاتلبأهونحميأأوعزراأنإلىأخرون

سليماناوهوسىإلىيندممبهوالبعضكتبهالذىهوأيوبإنيقولفالبعض

وهكذا...........اليهودأو

وإنماالثهمنإلهاميةأودينيةحقيقةعنتعبرلاالألممفاوهذهفإنإدن

يكونأنبقصدذلكللنبىالمتحدثأوالملهم!كانالالهبأنتصديرهاكان

التطبيقلسفرهويضمنتقديرموضعفيكونالقداسةوسفوهللكاتب

احدوهوهيمونبنموسىأنذلكيؤكد-وصاياهأولأحكامةوالخضسوع

منهوحياأومباشواالمهاماوليلىاللهمنفيضبانهاالنبوةفسراليهودعلماء

أنناولو،داخلهفىاللهصوتهوبهينطقماأنيتخيلالنبىانيعنىبما،

لافلماذااسرائيللأنبياءذلكأجزنا يومكلعنهمنقراالذينيننجيزه!

فيه.منطقلابماعليهموفاضالهمهمالنهأن

ضهومعنيختلفالاسلا!ىالضهومفىالنبىأنالبيانعنوغنى

متنبالي!م!)ص(محمدالنبىيعئبرالاسلا3ففى،اليهوديةالديانةلديالنعبى

أنهالقرانمقدمتهاوفى-الإسلأ!يةالمصادرتؤكدوإنماهاذياولاحالماولا

النبىلفظئيرالمسيحيةوفىجبريلالصمممىالوحىطريقعنبالثهمتصل

فكانالسلا3،عليهالمسيحالسيدعهدانتهاءبعدذلكوكانالرسوللفظإلى

لوقاالباثعيرهوكاتبهاءنويقلالرلمملأعصالهوا!اناجيلبعدسفراول

07عاميبينلئاوفيل!م!وكتبه - Irهمزةالرسلأعمالسفرويعتبرم

بلوالرسائلالأناجيلبينأىالكنيسةوحياةالم!مميحيسوعحياةبينالوصل

قدالمسيحيةالديانةأنيخر،لوقالانجيلمكملاالوسلأعم!سفويعتبر

الووحيحلحينماولكن11بهوردإذالقدس!بالروح11يسمىمااستحدثت

وقيل11واليهوديةأورشليمفىشهودالىوتكونونالقوةتنالونعليكمالقثس!
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منلوئهمااسلتمداالرسولوبوليىالرسولبطرسأنالرسلاعمالفى

.)1(المعجزاتصنعمنأمكنهماذلل!وأنعليهماالقلدىالروححلول

علىننسبرهاأحدبعرفولاغاهضةعددة-القث!ىالروحوغيدة

أو.....ذاتهال!هتعنىفهلأ..شتىبمعانالل!يستعملإذاليقينوجه

!مهوامبالمؤمنينتحلالئىاللهقوةهىأمالملمميحيةللعقيدةطبقا-الابن

.(جبرائيل)أوجبريلالاله

فقطالمسيحالسيدإلىمنسوبةالقدلىالروحذكرتالكريمالقرانوفى

:فجاء

11البقرة!رة- AVبروحوأيدناهالبينالتمريمابنعيسىواتينا

000011القدس

أيثناكإذوالدل!وعلىعليكنعمتىاذكر01111المائدةوفى-

11القلس!بروح

بالحقوبكمنالقدسووحنزلهدر"201النحلسورةوفى-

11امنواالنينليئبت

المسيحيةئجيزولاا!ثاللباناتفىالأولالنبىهوموسىو!ق!ر

المسيح،ألوطةغيدةهنسندعلىبالنبىالسلا3علبهالمسيحوصف!

وئؤمنوالرسولالنبىلفظاالسلا!والصلاةعليهمحمدالنبىعلىويطلق

والمرسلبن.الانبياءخاتمبانهالاسلا!يةالدبانة

فىهعامجئمعينالاخوةكانالخمابموناليومجاءولما"الثانىالإصحاحفىجساء11(

كانواالذىالبتفملاعاصفةراحلمحوىكأنهالسماءهنصوثحثوفجأةواحدمكان

منهمواحدكلعليوحلتنوز!وقدنأرهنكأنهاألسنةلهمظهرتثمفبهجالسين

أنالروحهنحهمهلالماأخرىبلغاتبتكلمونوأخذواالقدسالروحمنجميعافاملالئوا

النوراةففى......ا!ثالديانالنافيالالهلتواجدرهزاكانتالنارأنو!بدوا"ينطقوا

.المكانفىالالهبتواجدايحاءالنارذكرثوالقرانوالأنجيل
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أحدعلىالقديىالروحبانزوليقرلاالذىالوحيدالدينهووالا!م

بعدالبشرمناحدباتصللايقركماالسلامعليهالمسيحالسيدبعدالبشرمن

الوحي.طربقعنأوهباشرااتصالاباللهوالدملامالصلاةعليهمحمدالنبى

.الكتابهذافىأخرىمرةاقدسالروحغيدةلمن!اقائمةنعودوسوف

I I t
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اليهحوفىيالتاويخ

التيوواةتاويخ

الحاضروقتناوحتىموسىعهدمناعتبأوا-الموسويةالديانةهرت

إليهاالمنتمونعرفثمومناليهودية،الاسرائيلبة،العبرانبةثلاطئة:باسماء

.اليهودثمالأسرائيليينئمالعبرانيينباسماولا

فيلالأصلمعروفةيخرجماعةعلىتطلقعبرانىاوعبرىولئظ

فلسطينإلىئمسورياشمالإلىاوتحلوائمبالعراقأورفىسكنواأنه!م

الفراغة.عهددنىمصرإلىبهجرتهممرووا

إبراهمأقبمعنىالعبرانىإبراماسمإبراهيمعلىأطلقالتوواةوفى

فىيقابلالعبريةاللغهفىجذرمنمائمتقةعبرىوكلمةالعبرانيينمنكان

وجدثالفرعونىالمصرىالتاريخوفىالعربيةاللغةفىصكبرلفظالمعنى

.)1(المصريةالمعابدجدوانعلىخبيرواوعبيروكلمة

تعنىقدفرعونيةكلمةهىجمرانىأنإلىاواءذهثثموسعن

ابنعابربلىنسبةهىعبرانىكلمةأنإلىأواءتذهبكما،المهاجرين

.)2(ويعقوبوإسحقإبراهيمن!مملهمنكاقالذىسام

وأنعربيلكلمةتحريفهيعبرىكلمةأنإليآواءوتذهب

الأصولهذهعلبىانائمقتاوفدصبيةأصولإلىيرجعونالعبرانيين

!شالوممل!العربيةاللغةلألفاظألفاظهامنعديدفيتقتربلغةواستعملت

أحدآحود!،إل!ا!ابلوهينو،اسمح!شماع،ور

كل"ويهودإسرائيللكلمةاسنخداههكانوإنماجمريلفظالكريمالترأنيسنعمللم)1(

ننزلأنفبلمننفممهعليإسرائيلحرمماإلاإسرائيللبنىحلاكيانالطعام

8النوراة

.Jفادشعنوانتحتراجح2() H . Breasted : A History Of Egypt
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فىوردحيثبإلممرائيلسمىالذىيعقولباإلىينسبإسرائيلولئظ

علىوضربهوصاوعهإنسانشكلفىيعقوبعلىدخلالالهأنالتكوينسفر

!أإسرأئيلإلىاسمهي!يربانأهرهثمفخذهحق

أوضاتخنتالتىالمتحدةوسليمانداودمملكةانشقاقوعت

وسميت(اليثمماليةإسرائيل)الشماليةالمملكةسميتلهامقاما)1(الكنعانيين

الجنوبية.يهوذامملكةالجنوبيةالمملكة

وتعرضت.مق721سنةالاشورىللسبىالأولىالمملكةلعرضت!

حيثنصرنبوخذيدعلىم.ق586سنةالبابلىللسبىاليهوذيةالمملكسة

.يهودىالفسبعينواسرسليمانهكلوضربالقدلم!علىاستولى

الألوهمىالتراثاغنقواقدالدئمماليةالمملكةسكأنبانالإشاوةوفر

منكلعندالإلهاسم.إلىنسبةاليهوىالتراثالجنوبيوناغنقببنما

جمعوقدالحالبةالئوواةمصادومنمصدراتراثكلاصبحوقدالاثمعبين

.(مق.517-)687الترائينبينحزقيا

الجنوبيةالمملكةبهالممميتإذيهوذىللفظتحريفافهويصدىلفظأط

وئيسيادورايهوذالعبحيث()إسرأئيليعقوبأبناءاحديهوذاإلىنسبة

فق!يوسف!!قل!بعدمإخونهاقنعالذىفهوالسرعليهووسناقصةفى

للا!مماجمليينفنببعهت!عالوادههونخفىأخانانقلرانالفائدةمالاخوتهيهوذا

11.اخوتهلمحلاههفسمعولحمناأخونا!انهعليهأيد!ينائكنولا

إكليمتشملالتىالمجاورةالمدنمنوجمرهافلسطبنهدقعلىكنعاناسميطلق)1(

وهما!اجانبالحكامأ!يالهكمموسمافةبينهاوهنمئعددةفبائلفيهتعباث!وكانتالشام

ال!ئمرقبةالبوابةمنبمهاجمتهافقاموامصرأبوابعليالرفابةضعفاسئغلواالذبن

الهكدموطيطحكاماحدأنوفيل-الوسطىمصرإلىحدودهموامنتالثلتاشرقفي

يعقوبوالدهواسئقبلبحفاوةاسئقبلهحثهصرلماليةوؤيرايوسفجمنالذىهو

مصرشئونلتنظيمبيوسفأيدمتعينوالمالنراغةأنفلكويعنىإليهارحيلهحين

المالية.

116

http://kotob.has.it



الأخ-بنياهينأخيهبإوسل.بعؤب.اباهأ!عالذىصيهوذاأن!ما

ويفيضيطعمهمحتىمصرفييوسفاإلىواحيلأمهمامنليوسفالدثمقيق

لصاليتعها.وزيراكانحينخيراتهامنعليهم

بديانةيثينالذىالاسراليلىالشعبعنتعبر!يهود11كلمةوأصيحت

واحد،معنىذالئاباتاويهودىإلممرائيلى-لفظىأنيعنىبماموسى

والأصولاللغةعنلئعبربقيتالكلمةهذهولكنعبراذىكلمةواختفت

الاسرائيلى.للشعبتنتمىالئىالأدالية

اليهودوطرد11الئانيالمحلوكسفرفعىمرةلأوليهودكلمةوردتو!

فطلب"أستيروسفراومياسفراسنخدمهاكما11الاواميونوجاءأالهمن

لأهلوسالتهفىالرسولبوللىاسئخثمهاكما11اليهودجميعيهلكأنهامان

وومبة.

أواللتائبينتعنىيهودكلمةأنإلىالمسلمينالمفطمرينبعضذهبو!

تقدارنافىولكنه،ورجعتاباىهادفعلمنمدثمتقةباعتبارهاالراجعين

)1(.صحيحغبرئفطمير

المللفىستانىوالاثمصوقادةوهجاهدجبيربنوسعيدجما!اوابنكثيرابنراجع)1(

والنحل.
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النسووأةكاقب

تكنلمالتوواةانإلى)1(جاكوبأدموندالمقدسالكنابعالميذهي

الماسورىالنصوجدبلSeptanteال!معبحينيةالترجمةقبلواحدانصا

Massorethiqueوقداليونأنيةاللغةإلىترجماخرونصالسامرىوالنص

الئالثالقرنالىتاويخهايرجعالتىال!ممبعينيةالترجمةفىالنصوصلوحدت

للمعاوفمناراكانتالتيالالممكندريةحاخاماتبعضيدعلىالميلادقبل

لديهمحفوظهخطوطعلىاعتمدافاتيكانأنغيرالوقتذلكفىاليهودية

Codexباسم Vaticanuالميث.الحرعندقمرانوادىفائفاكتائمفتثم

الحاليةالتوراةكتبالذىهوموسىأنمنالتوراةفىوردما.ورعم

اللاويين،سفر،الخروجسفر،التكويندممفرأالخمسةلكدممفارالمتضمنه

علىكتبتالحاليةالتوواةأنبهالمقطوعأنالاأالتثنيةسفر،العددسفر

تنقلأساطرهاوكانلتالتنوعشديدةاحداثاوئضمنلتامتعددةتاويخيةمراحل

دعاماوذلكالاثمعبيةالرواياتطريقعناوشفاهةالأجيلبينالبدايةفي

موسىعنالقديمالعهديرويهماأق"القولإلىجاكوبادهوندالاستاذ

التاوخىالمجرىمعتقريبيبشكلالايتفقلا"كإبراهيمالأولينوالاباء

الشفهىالنقلمنالمرحلةهذهفىح!تىيعرفونكانواالرواةولكنللأ!حداث

نجحواوقدمتباينةأحداثبينيربطواحلىعليهاالخيالمنيضفونكيف

.)2("والانسانالعالمأصلعنحكايةشكلفىتقدبمهافى

حكاياتالإسرائيلىالشعبضميرفىالأساطبرهذههنتكؤنوثد

التحليلىاوالسردىالعلمنظرياتمعيتفقلائاريخولكنهناريخهعنكثبرة

العبرانىلل!ئمعبتروىكانتالئىالأساطيرهذهانيخرالدثمعوبللتاريخ

Edmond Jacob )( Jالفديمالعهد

(LaBible، le coran et la science par mourice Bucaille (r
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ثمالخاصةوسكاداتهوطقولممهلئقاليدهلهموحدقومىكيانخلحقإلىأدث

والعنايةبالرعايةيحوطهبال!ثمعبخاصلإلهكياناالألمماطيرهذهأوجدت

أنالنوواةكتاباستطاعالتث!وينعصربعدانهنرىوسوف،بالنصرويعده

فىتمللتقوةإلىاليهودعلىضربالذيوالائملالتاوالسبىالهزائميحولوا

الأرضيطملحقواحلئىذنوبهموتتطهرعزائممت!ثمتدلكىيضربهمالإلسهأق

.الموعودة

النصكتبالميلادفبلالعاشرالقرنفىالئدوين!مربدءوحئ

الإلهإسمالينطملبة-الألوهيمىالنصدونئم"يعهوه11الإلهإلىنسبهاليهوى

وقددونوهالن!ينالكهنةبعضإلىنسبةالكهنوتىالنصحررثم"إلوهيم11

وقدالتوواة،علماءبين!فعلىفرونئلاثهالنصوصهذهاستغرت

الاولي.الخمسةالأسفاوأىبالئوواةالانيسميهاالنصوصهذهكونلئا

جديدمنكتابئهاأعيدتقدالتوراةأنإلىاليهوديةالمولمموعةوتمنمير

المن!ثمقبنالبهودتعليمالتمناساسعلىتقومالبهوديةالحياةوعادت)فنقول

وضحأعيدكصانظرهموجههمناليهودىاللاريختجديدوأعيد11الفريطميين"

مخططاكلهاليهودىالفكرأصبحثمومنالتقليد!يةلللشريعالتأنصوص

.)1((الكتبة!لاءبلتعاليممستقبليا

ينتمىلابمنالاحعلطعناليهودعزلالتخطيطهذاأس!ىهنو!ن

مغلقةديانهاليهوديةالديانةفأصبحتالأمطريقعن)2(يصليةدهاءإلى

أنف!ممهماليهودواغبروالاورالمسيحيةفىالحال!كماتباثميريةغير

نظرهمفىالمسيحفكانجميعاالدياناتوأنكرواالسامىالب!ئمرىالعنصر

()1The Jewish Encyclopediaوفانجلرفانكهوسوعهالضماوراثع

Funk and wagnalls 3 tandard refrence encyclopedia

حيثاليهودحاراتاىبالجينويسمىهاالعالمأنحاءجمعفىاليهودكونوبنلك)2(

سرية.فىطتوسهمويؤلونهتجاورينيتيمونكانوا

اا!ا

http://kotob.has.it



بالفاح!ئمةأمهوائهمواالمخلصالمحسميالاثمخصيةومدعياصرتدايهوديا

الدينانكنرواكما،المسيحيعبدونلأنهمأوئانعبادالمسيحيينواعتبروا

التىالتوواةمنالقراننقلوأنهللنبوةمدسكيامحمداواعتبرواالإمملاصى

.اليهودبعضمنسطيهتلالىكانلت

كتابتهاأعيثتالنصوصأنإلىاليهوديةالموسوعةتاثعيروهكذا

استكملتوأنهاق.م(586)حواليبابلفىالنفيفترةخصوإضافةبحذف

.)1(ق.م504سنةحوالىأىالنفىبعد

الإنسان11كتابهفىسميثهومرومنهماللتوراةعلماءبعضو!د!

الدبنيةبالقائدوعميتامباشراناثراتاثراليهودىالثينان"إلى)2("والالهة

ا!تلأسث!لليلوكلأث،النفىمرحلةإباقبابلفىسائدةكانتالتى

إخلالون.هشطهاحملالنىألتوحيديةألفرصنيةبالديلألة

التوراةالدابسهيلوانظر-ليبرارىيونيفرسال!راثراجح)

النفائ!ى(داو!وعات-واقوحيدالوثنيةبينالتوواة،وغاياتهاتاويخها

شهدوانهفرعونجنودمنجندباكانهوسيأنإلىالبعضذهب-وكد

تعددلعايدةوفضههنأخنائونأعلن!هوماوآتوناهونبينالدينيةالمعسركة

تكوقأنلاتعدودستهفكانتالتوحيدبديانهموسىتاثرفقدثموهن،الالهه

.(فرويدسيجموند)واجعلهاوتحدبثنطويرمحيلمصريةلمحوحدانيةلشسيدا

"yIتيلأالتووألمماطير

جمعإنكارإلىيهودعلماءبينهمومن-المت!ثمككينغلاةيذهل!

بابل-إلىالنفىمرحلةفبلىاليهودىالتاويخوإنكاربلاللوراتيةالأساطير

-التالبة:الأساطيرإلىخاصب!ثمكلوباثمبرون

Theاجعر)1( Jewish Encyclopedia

Manاجعر(2) and his Gods , Homer. .w smith
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

6(

)1(

)2(

واقعةمنمنقولةانهاإلىذهبواحيلثأنوحإلىالمنسوبةالطوفانواقعة

بابل.اساطيرفىلهام!ئمابهة

حكايةإنها-فالوا-البحروانشقاقمصرمنالعبرانيينخروجوافعة

عنيبحئونالذينالمعذبينبصلغةاليهودصبغبهاقصدأسطووية

وقد.أرضهمابي!بعيدخاصبإلهاليهودوبطمنهاالهدفوأنأرض

1!ئزرنوربرتن!احومعنهافال (Nahum NorbertGlatzer)إف

وافعةإلىتاثميرمصرائارفىاوكيولوجيةإئباتاتأيةتوج!دلا

.الخروج

شخصيةلهتكونوقددينيةك!ثمخصيةموسىوجود)2(البعضانكر

سياسية.

المطميحللميذبول!ىقولمن7ثلا،.*.طءكلهولالألمانىالعالميستنتج

منسد4أنجبإبراهمأنهنالئوراةفىذكرمابانالانجيلفى

ماأنذللدهن-يطمئنئجالحقيقةولي!م!الرمزقبيلمنهوإنماصلبه

تمتلاشعبيةأساطبرهىإنماللتوواةالمكونةالخمسةبالأسفارورد

إلى.الحقبقة.

الفراعنةقصصفىنظائرولهاالتوراةفىوودتعديدةقصصااق

وبابل.

أشاوقثيمةمصريهعادةإلىتعوداللقراةفىالختانسصيدةاق(

بمصروجودهمأثناءالعبرانيينإلىنقلتوأنهاهيرودوتإليها

ئطحوبدونهاالنوواةفىايمانيةغيدةالعادةهذهاصبحتوقد

خروجهمعندالعبرانيونحملهاوقدإسرائيلمنتختنلاالتىالنفدم!

.المنحدةبالولاااتBrandeisالروديةلراندهسبعامعةالثهودىالناريخاسناذ

Sigmondفرويدسثحموندراجع FreudمولنهفىMoise et le Montheisme

.اليهودىالتار!خفيأبحاثلهوودىنفسانىطبثبوهو(باويسجاليمار)
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."التكوينسفرراجع")11مصرمن

منالمت!دءالمجلهذافىالانخراطنرىلاتقديرنافىأنهصض

جمليعاالأديانيصيبوإنمافحسبالتوراهيصيلبلالأنه-التشكيكدعاوى

التاويخوإلغاءالتوراةفىوردماكلإنكارالمقبولمنلي!ىأنهكما-

بأكمله.اليهودى

حاكمألي!ىمصرفىوؤيرابولممفعينالذىأننسللتجأنو!مكن

مصر.حكمواالذينالهكسوسمنبلالفراعنةهن

م.ق17القرنفىمصرفيالهكسوسحركةاق.!قولونالئوراةعلماهلعضغد)1(

مد!نةفىيوممفاشتبلالهكسوسأ.هلوكاحدأنو!هلوأطهيوسفبوصمولتقرن

سليمانمعبدبناءفبل048نجدهنةمصرهنالخروجالأولالملوككئابوحددفارس

ق.م.5145سنةهصرهنالبران!خروجبكونوبنلك(مق.1719
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أقفص*ررأ!ئ!لفا

ا!مدفةعلىتقومالتىالأحداثومنقبلمنتحدثلمسابقةفى

لفائفالميتبالبحرقمرانوادىمغاواتفىالرعاةبعضاكتشفالحتة

بلالخمسةالأسفارعلىتقتصرولممتعددةبلغاتكئبتانهاولبينللتوراة

فىالمشكوكال!ممفروهو-أستيرسفرماعداإسرائيلأنبياءأسفاوإلىامتدلت

صحته.

Palen-القديمةالعبريةهىاللفائفهذهبهاكتبستالتىواللغاث

Hebrewوالاوامية.وانلونانيةوالحديثة

أنهأوتبينبالبريةكتبثالقديمللعهدنصوصأقدماللفائفماهذهوص

.الماصورىالنصعنجوهريأاخئلاطاتختلفلإ

أعدتبلللسكنىم!أةتكنلمبهااكت!ثمفتالتىالعديدةوالمغارات

القديم.العهدلفائفبينهاومنالمتزمتةالدينيةالجماعةوهقتنياثاثاولحفظ

منفئةبانهمالجماعةهذهأفرادشانفى-اراءذهبتولقد

يراجع)الالمطانيينفئةمنانهموفيلبديانتهمالمتمسكيناليهودالمئصوفين

.(انىلاسكنتر"ءاأ15

أخرىكنبإلىالاستنأدرفضتالفئةهذهفإنالرأىلهسذاواهتدادا

لمحونالمقدسبكئابهاوتصممكتوالجماراكالمدراساليهودبينمتداولةكانت

.المغاواتهذهفىلفائفه!حفظتغبره

فمرانواد!فىالقإيمالعهدبجواروجدثالتىالكتاباتمنوووت

11Teacherالحقيقة"معلميسمىرئيستحثتنضوىكانتالفئةهذهأن Of

Right ousnessيسوعانالمفكرينبعضعندالاغقادسادفقدولذلك

واسئمرتمولدهفبلوجدتالفئةهذهولكنالجماعةهذههعلمهوالمدميح

عليهالمسيحيكونأنالجائزمنيكونقدأنهغير،!مرهانتهاءبعدحئى
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عألماكانوالتىالتوراةأيثيهمعلىودرس،الفئةهذهإلىانضمقدالطملام

.جديدةبافكاويكرزبينهممنخرجأوعليهمانشقولكنهواسعاعلمابها

خرجوأنهالجماعةهذهمنواحداكانالمعمدانيوحناأننعتقدكما

.(اليهودمسيح)المسيابظهوويب!ئمر

متبللةجماعةكانتقمرانوافىىجماعهأنيؤيدهقدالإعتقادوهذا

وهو،الزواجأعضالئهاعلىحرمتالنساءمنالادترابعنتتعنفزا!ة

ويوحنا.المسيحمنكلالخذهاالتىالحذ

التوواةأحكامالمدهيحتعلمكيفلناتبينلمالأناجيلأنفلكإلىيضاف

الأناجيلكئبواالذينوأن،غامضةكانتتكربزهقبلالأولىحياتهانأى-

.)1(أتباعهبينمنيكونوالمالأغلبفى-

فمرانواديفىالئوراةنصوصاكئشافاقنتولالنهايةفىأنناعر

التوواةأنعلىيدلأيدينابينالتىالئوواةمعاختلافهاأولللأضهاوعدم

التث!وين.!مرمنذالتغ!لريعترهالمالحالية

يلأأليهوفىوألفرقءالجماعات

ي!ثمتغلبعضهاكانبلفحسبدينىطابحذاتالجماعاتهذهلكن-

الجماعالتط:-هذهومنبال!ممياسة

النصوصبحرفيهتتعلقكانلتامتزهنةيهوديةجماعهوهمالفريسيون1()

معارضينوقفوامنأولوهم-(الاسلاهيالنكرفىالجهميةتمالر)

بالصلب.عليهلبحكمالوالىإلىسلموهحئىبشدةللمسهح

وأنناحومبكفرالجماركبمصلحةموظفاكانأنهمتىصاقالالكناباتبعضفى)1(

بالمسيحمعرنةالنال!كطثروانبولسطببسالوفوانبولسهساعصاكانهر!س

اخرىكتاباثانعر،المسيحهن!ريباكانالذىالصيفدزبدىابننجصروحناس

الكنيسةولكننوهاوإنجيلالبر!قإنجيلمل!ناجلانعدنصوصوجثبنهلثول

.هزورةأناجيلاغبرتها
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لمالتوراةولأن،الخمسةالتوواةباسفاوإلايعترفونل!-الصدوقيوق)2(

.الأمواثفبامةأنكروافقدوالحسابالبعثغيدةئئضمن

اليهودية.الشربعةتفسيرتئولىكانتطبقةوهم-الكتبة)3(

.،سياسىيهودىحزبوهو-الايرودسيون)4(

إسرائيل.علىروماحكمإنهاءاجلمنيعملونكانوا-الطووون)5(

يتمسكلونكانواالنساكمنجماعةأىاليصدمتصوفةوهم-الأسينيون)6(

أنوقيلالجنسيةوالعفةالدثمخصيةوالقداسةالتطهيرطقوسبمماوسسة

ايديهم.علىتعلماوالمسيحيوحنا
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وأةالنرف!أ؟ل!ييةالدفببة

*-تضديم

الملكإخناتونيدعلىإلاالوحدانيةعقيدةالقديمالعالميعرفلم

تحديدفىالطبيعةنطاقعنيخرجلمانهيخرواحدبإلهامنالذىالفرعونى

الوحيد.إلههباعلتبارهاال!ثمصم!عبدبلالمعبودالإله

منقائداوكاقاووعليهموسىعاشالفرعونيةالحيأةغضونوكل

الذىبالتوحيدوتائرمصريااسمايحملكانأنهوالأظبفرعونجيققادة

حكمةعلىتربىأنهالتوراةعنهقألتوقد)1(أخناتونالملكاعلنه

المصريين.

والناوألئه"

جبلعن!دالغنميرعىموسىكانعندماإنهالخروجسفريقول

الثهفناداه11عليقهوسطمنناومنبلهيبادبه!ولظهر!حوريب

المولد،فرعون-فراعنةثلاطةعاصرموسىأنتذكروالتوواةلهوق!

-:والخروجالاضطهأدوفرصكونالإقامةفرعون

أنتالذيالصوقعلأنوجليكمنحذاعكاخلع11النارمنت!ربلا

فىالذىشعبىمذلةرأيتقدإنى!لهف!ثم)2("مقدسةأوضسكليهواقف

D.-راجع1() Sigmund Freud - Moise et le Monotheisme

ناراانستإنى!اهلههوسىفالوإذ"النحلسورةفيذلكعنالكريمالقرآنيعبر)2(

بوركأقنودىجاءهافلما.نصطلونلعلكمقب!ىبدئمهابءائيكمأوبخبرمنهاساتيكم

العزبزالةأناإنههوسىبا"العالمبنربالةوسبحانحولهاومنالنارفيمن

حينالنارعمودفيتمل!الذيهواللهأنبقصدالكريمالقرأنأننعتقدولا*الحكيم

ذهبوقدللغبراللهمنتائىوالبركةللمجهولهبنيفالفعلالناردنيمنبوركقال

وهوهلهويممىالفرمككاكرلنايمبقولطهسمووبانملاطكهلمقصمودوفيفأليلقصمدنوأمتاحدي!ملينحوهخلو

بتبسمنهااتيكملعليناراأنسثإنيامكثوا!اهلهفقالناراراىإذموسىحدث

إنكنعليكفاخلعربكأناإنيموسىيانودياتاهافلماهدىالنارعليأجداو

النارعمودفيتمل!الذىهوالربم!أننعتقدولكنا*طوىالمقثس!بالوادى

.امرة36فيهفذكرالقرأنعنهاتحدثالتيالهامهالمئمخصيالأهنموسىكأقولقد
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أرضإلي..المصريينأيدىمنلانتاذهمفنزلتصراخهموسمعثمصمر

الكنعانيلينهكانإلىوعسلالبناتفيضارضإلىوواس!عةجيدة

شعبىوتخرجفرصنإلىفارسلكهلموالان..والحيثيين(الفلسطينيين)

11مصرمنإسرائيلبنى

تيرثم"أهيهالذىاهيه11إسمىفقالاسمهعنهوسىسألهوضدط

لموسىأيضاال!هوقالالخروجبدمفروودإذ"يهوه11إلىاخرىمرةالأسم

إليإسمىهذا...ابيكمأرسلنىابائكمإله"يهوه11إسرائيللبذىتقولهكذا

الأبد.

ونهبسليعلىو!هههوسىحرضاكأنالئوراةونحكى

.الخروجحينالمصرا!ن

لهكلهصرواضرل!يدىفأهد11لهوق!هوسىأخ!رادإنفنالث

تمضونلا(هصرأرضهننخرجونأه!)نمضونحينفيكونعجانيى

فضةأهتعةا!تهانزالةوهنجارتهاهناصأةكلتطيللفرعين

.ألمصريين"فئممل!ونوبناتكمبنيكممحىتضصنهاوئياباذه!وأهئعسية

التووأةفىالإلهيلأالداتطبيعلأ"

-:قائلالموسىاوحىال!هاقالخروجسفرف

لاهاصورةأومنحوتائمئالالكتصنعلا..أمامىأخرىالهةلكيكنلا"

فىالاباءذنوبافتقديخووإلهإلهكالربأنالأنىتعبدهنولالهنئسجد

."والرابعالئالثالجبلفىالأبناء

غيدةاساسعلىتقوماليهوديةالديانةأنلنايئضدحالوصيةهذهوهن

الالهة.تعدد-رجعةغير-إلىنبذتوانهاالتوحيد

الطبيعةنطاقعنخرجثدبانةأولاليهوديةالدبانةو!مر

مخاصرمنغصرالب!ىالتوواةغبدةفىفالإله،هبودهاحدرتعنثما

I v v
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منذلكيخرأوالناوأوالقمرأوالشمم!فىيتمل!لافهوالطبيعة

وهو)1(تحركهولاالطبيعةيحركهانظووةيخرعلياقوةهوبلالمخلوقات

أبدبة.ذات

كنكلمةطريقصخالقهوبلمخلوفاليده!الئوواةفسىواحه

بينهما.وماوالأوضالسمواتخالقو!،فيكون

والأوضالسموالتاال!هخلقالبدءفى"التكوينسفرفىالتوواة-ل

المياهوجهعلىبرفالةوروحظلمةالقمروعلىخربةالأرضوكان!ستا

."!رفن!رليكنال!هوف!

.الأنسانخلقثموالطيوووالأسماكالحيواناتخلق3

ذاتإلىالكاملةالإلهيةبالطبيعةانحرفتذلكبعدالتوواةأنشرر

الاثمعبهذااختارقدفهوإسرائيلبنىعلىقاصراالإلهفاصبحخاصةإلهية

معنيأالإلهبعدولماعدائهوإهصووعايتهبحمايتهوتعهدالبكرإبنهباعتباره

اقالقولإلىالمفسرينبعضذلكدفحوقد،المخلوفةالاثمعوبمنبغيره

التولإلىتؤدىإسرائيلبنىإلهعليالئوراةأضفتهاالتيالخصوصية

أقرلئاحين-التوواةأنبمعنىالاثمعوبلباقىاخرىالهةوجودبإمكان

ألهةل!هاالأخرىالشعوبأنفلكمؤدىفإنإسرائيللبنىإلههمبخصوصية

.التوواةأعلنئهاالتىالتوحيدعقيدةيعارضمماأخرى

أوبدايةلهلبستكاهلوأنهالمطلفةا!ابدبةالأزليةلهكائنالالهأنإلىأرسطوبذ!)1(

أمربنبينخياووالارادةلمجرهصغيالالهلأنإرادةولالهعللاأنهكمانهابة

أنيعنلهلاالكمالالمطلقالكاملوالإلهنقصالخثار!أنالخبارعلبهبجوزلاوالاله

بخرجهاللوجودفابلالهيوليولكنالمجوليوهيالأولىهالنهيخلقأوالعالمبخلق

فئتحركالالهثبلمنعلثهايفيضالذىالوجودإليشوفهاالفعلإليالقوةمن

.الاثموقمنفيهأبماوئعمل
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الخروجلمعفر!ي"

إله"يهوه"إسرائيللبنىنقولهكذا-لموسىأيضاالالهوقال11ولورد

ابائكم

11.إليكمأرسلنى

وسطفيهليسكنمقدسابيتالهيبنيأنموسىمنالةوطلب

الأسرائيليين.

إسرائيلىلشعبالةيقولى11،ويينلعمفروفى"

إلهاواكونبينكمواسيرنفسىترذلكمولأوسطكمفىم!ممكنىوا!"

منمصراوضمنأخرجكمالذيإلهكمالربأنا...لثمعبالىتكونونوانتم

.11عبيدالهمكونكم

خيمةعلىكسحابةإسرائبللبنىيظهركانالربأنالتوواةوتحكى

كانوأنهالطريقإلىلي!هثيهـمليلاالنالرمنكعمودويظهرنهاواالاجتماع

.تابوتفىينام

ألعقافىالألممتافىيقولى"

الوحدانيةعنبعيدةصووةهىإسرائيلشعبإلهيهوهصووةإن

أوطانفىالعبرانيينجاووتالتىالأممتعبدهاكثيرونالهةهعهيائمترك

شعبمنيريدولامنهايغاوإلههم()يهوهولكنهجرلهموأوطاننشاتهم

سائربينلنفدممهإسرائيليد!متأئربائمعبأنيريدلأنهإليهايلتفتأنإسرائيل

.1()الائمعولب

لجماعة!ومىإلههوإسرائيلبنىإلهأنالتوواةنصوصمنوس!عن

فىالتوراةهحررىإلىيعودالإل!ةالذاثبمفهومالأنحرافو!ا!ومية

الأسلام.حقائقالعتاد)11
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تعرضواالذينالإسرائيليينعضدمنيشدواأنحاولواالذينالنفىفترة

وذلكالقوميةروابط!يفقدوالاحتىواللاتتتوالنفىالألممرحوادثلأبشع

المحنكابدالذىالقوىشعبهليهياصقلهمإلىيهدفإلههمانبدعوى

للشعبالخاصالإلهفكرةابتدعواثمومن.الموعودةأوضهملاحتص

اختارلأنهالخلقبباقىيعنىلاوانهلهموعدهتنفيذعلىقادروانهالخاص

الأخرىا!عوبيبيدسوفوأن!ه.وحبيبهوابذ4شعبهليكونإسرائيلشعب

.51سوتعبدلاموحدةقويةإسرائيللتبقى

ألناقيسم!ألتنؤيه"

عنضزهةمقدسةصووةفىالإلهيضعواأنالتوراةكاتبويستطعد

الإلهفإنثمومنوقوتهمضعفهمفيالباثمراوصافعليهخلعوابلالتج!ممسد

عظيم.خالقإلهفىيضرضالذىالتنزيهمنلجردقدالتوراةفى

التكوينلمعفرففي*

فاستراحعملهالذىعملهمنالسابعالومفىالثهوفرغ:التوواةئقول1()

خلقهبعدوالئعبالاجهادأصابهالثهأنيعنىبفا)1(السابعاليومفى

للعالم.

هاشياالربصوتوسمعا11الجنةفىوهوادمعنالتكوينسفريقولى)2(

محدوديكونئمومنيماثمىكالانسانالنهأنيعنىوهذا11الجنةفى

الكينونة.

11فقالتادماختبأءلمكانجاهلاالثهصورلاوالتوواة)3(

.1111أنثأينلهوق!آدمالربفنادى

تعب.مناىلغوبهنمسناومايلىبماالأدعاءهذاعلىيردالكربمالترأنوفى)1(

03I
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(f)تقولوعرضاطولا-حجمادلهأنبمعنىشبههعلىالإنسانخلقوالله

.)1("عملهاللهشبهعلىالإنسأنال!هخلقيوم11التوواة

التكوينسفرلقولالبنينالنهإلىنطمبوا51(

ابناءأنبناتلهموولدالأوضعلىيكئرونالناسابتدألماوحدث!

ن!مماءلأنفسهمفاتخذوا()حسناواتحسنالتأانهنالنأسبناتراوااد

الناسبناتعلىال!هبنودخلأيضاذلكوبعداختارواهاكلمن

.11الجبابرةهمهؤلاءأولادالهموولدن

الربوق!الرضاوائحةالربفئنسم"السفريقول-ويندميتنسمالرب)6(

.11الإنسانأجلمنايضاالأوضألعنأصدلاقلبهفبى

ألخروجلميفرو!لأء

منوسبعونوهاوونموسىصعدثم!السفريقول-فدمانلمحر-

العقيقمنصنعةشبهرثليهوتحتإسرائيلإلهووأواإسرائيلشيوخ

.)2("الشفافالأؤوق

وصارعهيعقوبعلىدخلفقدضبباحادثاالدإلىالنوراةنسبتالنكوبنسفروفى)1(

علىالتوراةتقول-إسرائيلإلىاسمهيفيرأنمنهوطلبديقوبفخذال!هوضرب

الالهأنهع*لوجهوجهااللهنظرتلأنى11المصارعههذهشأنفي-يعتوبلسان

يرانيلاالانسان!انوجهيترىأنتقدرلا"الخروجسفرفيلموسىقال

منوسبعينوهاوونهوسىأنوردالخروجسفرمن24الأصحاحوفي"ويعيش

الأزرقالعقيقمنصنعةشبهرجلبهوتحتإسرائبلإلهرأواإسرائيلشبوخ

."الائمفاف

عائميةإسرائيلبنىمناللهطلبإذبالجهلاللهالنوراةوصفتالخروجسفروفيى)2(

علىظاهرة!مةوبضعوهدمهامنوباخنواذبائحيذبحواأنمصرمنخروجهم

ببوتويتركالمصريينبيوتويضربمصرأرضإلىسينزلاللهلأنببونهم

فإنى"الخروجسفرفىالديقول-أبرابهاعلىالدمعلاهةرأىمنىالاسرائيليين

الناسمنمصرارضفيبكركلواضربالليلةهذهصمرأرضفيأجناز

عنكمواجمرالدمفارىفيهاأنئمالنيالبوتعلي!مةالدملكمويكونوالبهائم

."لله!ضربةعليكميكونفلا(مساكنكمأتركاى)
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إلعدفىلمعفرءو!ط

هارونودعاالخيمةبابفىووقفسحابعودفيالربفل"

11.كلا!ىاسمعافق!كلاهمافخرجاوهريم

الاثمبيهمنالألهتنزيهعقيدةانيدلبصاذلكعلىعديدةوالأض!

الباثمرصفاتكلال!هعلىخلعثإنهابلالتوواةفىمكانلهايكنلموالنظير

ونفدما.جدهمدا

الصخرةأمامأقفانذاها11لموسىالربق!أيضاالخروجسفررثى

.11الشعبلي!دئربهاءمنهامخرجالصخرةفتضرب()جبلحوريبفى

يستطيعلاإنهلهفقليراهانالنهمنموسىطلبالخروجسفروثى

هوالربوقال11عليهيمرغدماظهرهيرىأنيدممتطيعوإنماوجههيرىأن

دنىأضعكإنىهجدىاحبتاؤمتىويكونالصخرةعلىفتقفمكانغدىذا

وأماووائىفتنظريدىأرفعثماجئاؤحتىبيدىواستركالصخرةمننقرة

ثمبوجههياتىعندماحفرةفىموسىسيخفىالدانأى11يرىفلاوجهى

11ظهرهليرىيتركهف!لكبعد

ويمائمىالقرابيندمبمنظرويبتهجالائمواءرائحةويشمبند!مفاذ

بالصئماعرفلبهوينفعلوقدهانوظهروجهولهوبصارعقدهينعلىويقف!

والأحاسي!ط!.

.)1(!....الارضألعنأصكودلاقلبهفىاللهو!"

الخلق.فدرةلهواقياإنساناالةتصووواالتوراةكاتبىأنوسو

قبيلمنالتوراةفىالواودةالتج!مميدالفاظأنالقوليمكنولاهذا

حيناللثمبي!ةالتاعدة-البدءفىأوودتالتوراةلأن،المج!اؤأوالرمز

والاثمبهالروحتحركهاهادةوالانسان،!شبههعلىالانساقخلقالةاقفالت

وتاسفالارضفيالإنسانعملأنهالربفحزن"التوراةلولالنكوينسنرفي)1(

ويندم.!حزنوالأحاسيسبالمشاصبنفعلكالانسانقلبادةأنيعنيبما"قلبهفي
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جسمانية.أعضاءذاتمادةالالهأنيعنىالنظيرأو

اليهودانيعنىبماالألوهيةصفاتع!يهأضفيلتالانسانصورةفهى

11(.العالمخلقأمكنهالذىالأولالاندممانهوالالهأنتصوووا

يدمكنأنوسليمانداودئمهوسىمنطلبالةأنغيدةعليالثهوديةالثيانةتقوم)1(

الئانيصموئيلكتاب-ضيالخثصةفيالسيرمنبدلافي!ستقرحنىببنهمبيتفي

بينالينبنيأنلتأالربقالهكذاداودلعبد!يودرإذهب"لناثانالربكلامكان.

هذاإليهصرمنإسرائبلبنىاصعثت!ومهنذبيتفياسكنلم!انيلسكناي

مسكن"وفيخيمةفياسيركنثبلايوم

-الضبابفييدمكنإنهالربقالسليمانتكلمحبنئذ"الأولالملوكبكنابوثاء

يندمبانالةامرهوسىاقبل"الأبدإليلسكناكهكاناسكنىبيتلكبنيتفدإني

موسىف!إذ-الذهبعجلصنعواغثماإسرائيلبنيمنبنئقمأنالةأرادحلن

."باثمعبكالاثمرعلىواندم!مبكحموعن"ارجعللرب
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السلأ4!كليةص!ىالي!ررريةلبه

)1(موسىولادةالث!اني-الإصحاحمناعئبأرا-الخروجسفريتن!اول

وعندمأ،ذكراوولدتلاوىبيثمنئزوجتموسىأمامنالسفرويقول

ووضعتالبردىووقمنمضجعالهأعدتثمأشهرئلاطةخباتهحسناوأئه

نزلتوعندما،تراقبهأخلهوجلستالنهرحأفةعلىألقتهثمداخلههوسى

انهفعرفتالنهرحافةعلىملقىالوليدواتالنهرفىتغت!مملفرعونإبسنة

لهمرضعةتبغىكانتاقوسالتهاأختهلهاتقدملتثم،البرانيينأولادمن

فأتخذتفرعونإبنةإليأعيدكبروعندمالإوضاعهلأمهدفعثم،فوافقت

موسى.ودعتهإب!نامنه

العبرانييناحدمعيناثماجركانمصريافل!موسىأنالتوواةوتحكى

فىوسكنهربأنهإلاموسىبقل!أمراأصدوبذلكفرعونعلموعندما

تدممقىكانث-مديانارضفى-كاهنابنةمنموسى.وتزصجمديانأوض

الغنم.

إلىيذهببانوكلفهحوريبجبلعندلموسىاللهم!ظه!ر!

إذابعصاموسىالالهوؤود،مصرمنإسرائيلبنىلثمعبلإخراجفرعون

يدخلأنوهىأخرىمعجيزهعنفضلاحيةصارتالأرضسكلىطرحت

النهرماءمناخذإذاانهئالثةومعجزة،كاللالجبيضاءفتخرجئوبهفيي!ده

دما.الماءصاوالأرضعلىوسكبه

انضمئم،العبرانيينسراحإطلاقرفضفرعونانالتوواةوتحكى

جميعوابلالعتحيةصاوت-العصاهاوونألقىوإذ،موسىإلىهاوون

مصر.سحرةئعابين

والدهعمهيوكابدهيأمهوأنعمرامابنهوموسىأقالتوراةروابالتاهنيؤخذ)1(

وموسى.هارونلهولدثوأنها
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لعدمالكواوثمنبعدلدمصرضربالالهأنايضاالتوواةوخكى

العبرانيين.سراحإطالقإلىفرعونهااستجابة

المياهامتلاءئمفىماالنهرمياهصيرورةفىالكوارثهذهوتمدالت

موتئممصرأرضعلىوالذيانالبعوضإغاوةثمبالضفادعوالبيوت

ئموالناووالبرقوالرعدالبردثمالدماملانلشاوثمالمصريينموالثمى

.أيامثلاطةمصربأرضالظلامحلولئمالجراد

بها:وردفقدالذكرسالفةالعقاببالوانالتوواةتكتفولم

كلفيموثمصرودممطمناخرجالليلنصفنحوإنىالربف11

الجاويةبكرإلىكرسيهعليالجال!ىفرعونبكرمنمصرأوضفىبكر

مصرأرضكلفىعظيمصراخويكونبهيمةبكروكلالرحىخلفالتى

لسانهقلبيلمعننلاإسرائيلبنىجميعولكنايضامئلهيكودبولامللهيكنلم

المصريينبينيميزالربأنتعلموالكىالبهائمإلىولأافاسإلىلاإليهم

11وإسرائبل

لثعأنفياليهوفىعلماءأوأء"

والتووأةمولمى

النفطمانىوالطبيباليهودالباحثينكباوأحيدفروبدلمميجموندلأهي

ال!هأناعلنثمالأخنائونيةالوحدانيهعقيدةطورموسىاق)1(المعروف

()أتونأخناتونإلهاسمتغييري!ممئطعلمذلكورغمالنبوةعبءعليهألقى

إلىاللفظطووثم"ادون"الإلهوسمىطفيفتعديلمعاللفظفاستعمل

أدوناى.

Sigmundفرويدالدكتورسيجموندراجع(1) Freud, Moise et le Monotheisme

خلينةمحمدالدكتوروراجع،والتؤحيدالوئنيةبينالتوراة-دبلاإسماعيلوراجع

ليهودية.االديعانةئاريخ-حسن

135

http://kotob.has.it



العبريلأبأللغةالتثنيةبممفرجاءحيث"

.11احودأ!وناىإيلوطنوأدونإسرانيلشماع11

واحدإله!إلطاالسيدأنإسرائيليااسمعوتض

Ecoute' , Osrael Notre Dieu Aton (Adonai) est la dieu

.Unique

بتعأليمهاالنرعونيةللدبانةتديناليهوديةالديانةأنإليولأهي

بلفحطبإلممرائيلإلهالمممهوليس11أدوناى11أنهلاحظةومعووصاياها

تلمممىالتىالعديدةالأسماءوغماخراسماأضمافتجيمسالملكئرجمةاق

Andإسرائيلإلهبها God Said unto Moses " I am that I am

انا"!ألاأى11

تعددتعنىإسرائيلفىالعديدةالأسماءأنالقولنستطييعلأإنناعر

.واحداإلهاعبدوااليهودلأنالالهة

أفراداحدهوهوسىأنإلىبحثهمنفرويدسيجموندتوصلوقد

أخناتونلعقيدةئطويراتعدولاديانتهوأنونشاةاصلاالمصريالاثمعب

جذويا.اليهوديةالديانةصحةفيشككقدفرويديكونوبذلك

!لى:هاعلىفىويدواغمد"

)ولبد(تعنىمصريةكلمةهيبلجمريااسمالي!ىموسىاسمأنأ-

.)1(برستدهنريجيصم!ذلكفىويؤيده)ابن(أوأو)طفل(

كاؤليةالإلهيةالطبيعةفىإخناتونوغيدةموسىديانةبينتلثهابهثمةاق2-

Jamesراجع()) Henery Breosted The Down Of Conscienc
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.)1(الأخيلا!ىالبعدوفىالعقيدتينفىاثه

انإذ،قبولهيمكنلاأمراليهوديةالديانةانكارفإنذلكورغم

تجردأنتستطيعلا-هامشيةادلةهىالعلماءعليهااعتمدالتىالبراهين

قداليهودكانواقوالقومىالروحىبعدهالهأديانةكونهامناليهودية

الذىالبكرالشعبباعتبارهمبهمخاصةعنصريةثيانةإلىبهاانحرفوا

سواهم.مخلوقاتهكلورفضإلههماختاره

هولمىبإلهالإيمانعنالإسرأئيلييناوتدافى"

مصرمنالخروجإلىذفعواإسرائيلبنىأنتجأوزبغيرالقولت

كانفقد،مصرمنالهربفىمنهمرغبةولي!ىلهمهوسىقيأدةبسبب

مضتحيثمصرخيراتمنياكلونالمصريينوسطيميمونالعبرانيون

لمكماثوريةحركاتبايةقيامهمدونسنةثلاطضائةمنأكثرالحسياةبهم

فىتاهواحينبل..مصرفىوضعهمعلىاحتجاجاتئمةمنهمتصدر

جديد.منابيهاعادوالوويتمنونمصرخيراتيذكرونكانواسيناءبرية

يعنىبماالعبرانيينهؤلاءعنأخب!ارثمةيسجللمالفرعونىواولريخ

فىلهلي!ىالخروجحأدثحتى،لئمأنذاأمرايكنلممصرفىإقأمتهمأن

ذكر.أدنىالفرعونىالئاويخ

أنإلييصلواأن،اليهودبةالد!انةصحةأنكرواهمنوغبرهفروبدسيجمونديريد1()

المصريموسىجندهقائدطريقعنإخنائونلأفكارامتدادهيالعبرانبةالد!انسة

القبائللخ!محاولةحقيقنهفيهولموسىالعبرانينأنباعوأن-والنائماةالأصل

فلسطينوهومصرهنمكانأقربإليوالهجرةمصرفيالسخرةمنالعبرانية

انت!ثمالقصةأنيعنيبماالنراغةأدرضفياستعبادهمبعدحربتهمبستردوالكي

الأرضعقبدةأنذلكعليوينرتب.إطلاطهاعليصحبحةلبستالبحرمنموسى

ليسنطيعموسىابتكرهادعوىكانتبل،منههبةأواللهمنوعدالبستالموعودة

(.المتنفينعليقنعاانظرإوالآمالبالحلماتباعهعلييسيطرأن

Irv

http://kotob.has.it



أبعادذاتحادثاكانتمصرمنالهجرةأنالقوليمكنئموهن

إلىدفعهمالذىالدافعهوموسىأعلنهالذىالدينيكنولم،قوهيةاجئماعية

مصر.منالخروج

فقدالوليدةبالديانةقوىايمانعلىيكونوالمالعبرانيينأنذلكودول

مجهولمكانإلىتوجهحينالوقتبعضعنهمموسىغيابفرصةانتهزوا

موسمىإلهجمادةعناوئدواماوسرعانالنهوصاياللالقىبسيناءجبلفي

وئحكى،المصريينكمعبوداتمج!مممظاهرمعبودلهميكونأنوطلبوا

:)1(يلىفيماالحدثهذاالئوراة

...لهارونإسرائيللثمعبف!

الذهبأقراطانزعواهارونلهمفق!أمامنائسيرالهةلنااصنع!11

مسبوكا-عجلاهاوونلهمفصنع"بهاوأئونىوبناتكمنسائكماذانفىالتى

لهفق!يبيدهمأنوأوادفسدالشعبلأنانزلاذهبلمولممىالربفقال

.11بشعبكالشرعليواندمغضبكحموعنارجع11موسى

واحدكليق!وبانبإحراقهامرهمالصودالعجلموسىرأىوحين

رجل.الافثلاطةحوالىقل!فتموقريبهوصاحبهأخاه

إلماناكانالجديدةبالديانةإسرائيلشعبايمانأنكلهذلكمنيتضح

مصرمنالهجرةكانتوإنماالوجداناوالعقلفىجذورلهلي!متمهتزا

فيالههودارتدلقدبل-موسىزمنعليمقصورةاللهعبادةعنالارتدادبكنلم)1(

ال!ئمماليةالمملكةفىيليماذلكمنونذكرالمملكةانقساموبعدوسليمانداودزمن

وظلذهبمنعجلهنأفامحيثبريعامالأولحاكمهااللهعبادةعنارتد()إسرائبل

ئموأخابوؤمرصيبعشامنكلالأوثانعبادةفيبعدهجاءئممرتداسنة22

المملكةفىشعبهاعليالأوئانجمادةفرضواالنعينإسرائيلملوكمنوكلهميهوحاز

الارتدادفيبعدهجاءثمالأوثانجمادةفىرحبعامالحاكمبدأ-()يهوذاالجنوبية

أقامالذيومنسى(ال!كلأبوابأغلقالذي)وأحاؤويوئاموأمصبابورام

الهيكل.فيصنما
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احرارايصيرواحتىفيهيستقرونوطنلهميكونأنفىوغبتهمبدافع

.)1(تسلطاوقهربغير

رعابةعلىالقائمهبعقبدلهماليهودئمسكمنينللمكلهذلكأنغير

منالإبتلاءمننوعهومحنمناصابهمماوأنخاصةوسكايةلهمالنه

قدرعلىهدفاحققتقدالحاليةبصورتهاالنوراةأنيعنىماوهسو،وبهم

لحقيقأجلمنواحدكبنيانالاسرائيلىال!ثمعباوتباطهوالخطورةمنكبير

الملممياظهوربعد(الجوييم)العالمشعوبعلىإسرائيلبسيادةالكبيرحلمهم

المخلص.

والمحاصيل،والنارالمطرإلهوهوالارتدادبعدإسرائ!بنىإلههوالبعلوكاق)1(

إلىوينسب.لهقرباناالنعبائحوتتديمايأطفالهن!دذبحتطلبكانتوعبادئه

مئاتتزوجأنفبعد(لاسرائبلملكئانيوهو)ا!اوثانجمدأنهداودبنسليمان

وكموشالعمونبينإلهوملكومالصيدونبينإلهغمتاروتجمدالنراعنةوصاهرالنساء

فسقإليشعبهاوسبيإسرائيلان!ارئعزوالتوواةأنوالغريب،المؤابببنإله

فسقفيلهذنبلاالشعبأنمع،الأوثانوجمادئهالنساءمنبمئاتوزواجهسليمأن

ملكه.
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العرووي!الكصائكل

ألي!روريةللدياثظ

البعثمنالتووأةفييلأأليهوفىألعقيدةخلو-ا

أثبياءبعضأنغيرالبعثجمدةمنالخمسةاسفارهافىالتوراهت

.الأمواتإحياءإمكانإلىذهبواإسرائبل

فيجبرنا-ضردبافيطمقيناافترسهولأنهالربإلىهلم"هوشعرزل

.!أمامهفنحيايقيمناالثالثاليومفىيومينبعديحيينا....

ألثمعياءسفروفى"

."الترابياسكانترنموااستيطوا...الجثثتقوم....أموال!تحيا11

فحسب،الأمواتفياموهو،هبسطمفهومالأنبياءلدىالبعثومئهوم

أوردتهماهدىوعلىالفرسدياناتمناليهمنقلتفدالبعثعقيدةأنويبدو

الرأيىهذايحاجولا،موسىلدىالمانيةغيدةلي!متالبعثفإنالتوواة

نكونماذاانظر11إسرائيلبنىنشيدفىوودتالاخرةكلمةبأنبالتول

...غلتهاالأرضوتأكلالسفلىالهاويةإلىفتئفقدمئقلبجيلإنهمأخرتهم

."!ريب.هلاكلهميوماق

ىأ،الإسلامأوالملمميحيةفىالدينيةالدلالةلهليمىهناالاخرةف

عبارةمنالواضحالمفهوموإنماوالعقابالحسالباوإجراءالأمواتبعثيوم

موئهم.منقيامهميومولبدم!هلاكلهميومهىاخرتهمأنالنشبد

والصابالئوأبعقيدةمنالتووأةخلو2-

الثوابغيدةمنأيضاخلثفقدالبعثجمدةمنالتوواهخلتول
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فووية.وبطريقةواحدة

!ميانحالةفىالمنطرالجزاءالتوواةأورثا!ويينسفرفئى

-:فقالتال!هلأوامرإسرائيلبنى

بالخلافمعكمأسلكفانابالخلافمعيسلكتم!بللىلاتدهسمعونكينتمإن"

ولحمبنيكملحمفتاكلونخطاياكمحسبأضعافسبعةبكموأودلمماخطا

جثثعلىجئئكموالقىلئممساتكمواطعمرتفعائكمواخربتاكلونبنائكم

...سرووكمرائحةأشتمولاحنربةهدنكموأصبرنفسىوترذلكمأصناهكم

ومدنكمموحشةأرضكمفتصيرالسيفووامحمواجردالأهمبينواذريكم

أواضىفىقلوبهمفى)الجبنالجبانةألقىمنكموالباقونخ!ربةتصير

11.يفنونمعهمأبائهمبذنوبوأيضاأعدائكم

بجميعالجزاءوإنمااخروىمخاباوحسابأىإلىئ!ئمرلم!واة

البعث.عددةمنالتوواةلخلوامتدادوهذا،حياتهمحالصووه

لطقويى:ا3-

لهلا!قةماوهنهاوالطؤلم!العاداتمنبألعديدالتوراةاهتمت

عادةوهىالثنكورختانالتوراةفىالطقوساصلومن،بالثهبالايمان

ألنيماروقد،هصرفىإقاهتهمإبانإسرائيلبنىإلىنقلتفرعونية

المصريين.لدىالعادةهذهانتاثماوإلىهيرودوت

القرأنفىاللعانشريعةتقابلوهىالفبرةشسربعةالطقوسوهض

لهوظهرتزوجئهفيوالشكالغيرةووحالزوجاغريإذاأنهوموجزها

بتحضيريقومالذىالكاهنإلىامرأتهوالزوجيذهبشاهدبغليرخيانتهأ

الكاهنيطمتحلفهاحيثالمراللعنةماءويسمىبالترابالمخلوطالمقثسالماء

فخذهاس!زوجهاخانتفدكانتفإنالماءمنوي!ممقيهاطهاوتهامدىعلى
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فيها.لايؤئراللعنةماءفإنبريئةكانتوإنبطنهاوتورمت

ومرضوالولادةبالحيضالخاصةالنجاساتأحكامأيضاو!

أخيهارملةمنالزواجعلىالأخوإجبارالعذراءإتيانأحكامومنهاالبرص

المتوفى.

جمدمل!والأعيادالمواسمواحكاموالذبألحالقرابينطقوسوهنها

يومالراحةحكموأيضاالاعتكافويومالكفاوةويومالفطيروعيدالفصح

.التوواةئضمنتهاالتىالعديدةالطقوسمنذلكوغيرالطمبت

ا!وميلأألدينيلأألعنصرية،-

هماليهودأنباعتباوقومىعنصرىأساسعلىاليهـوديةالديانةتقوم

لشعوبوؤنلمحلابالعباده،وكلفهبالحباصطفاهالذيالمختاوالالهشعب

أناليهودىعلىالتوواةحرمتفمدالأخرىالأممأوالغرباء)الجوييم

الغير.معالربالهاحلتبينمااليهودىمنرباعلييحصل

لهيحلبينمارقيقاعبداشعبهبنىمنيتخذأنلليهودىيجوؤلاكمعا

.الأخرىالشعوباسترقاق

التوواةتقولى*

ميممتوطناأوغريبافأعضدهعندكيدهوقصرتأخوكافسلتقروإذا11

ولاوبامنهتأخذلامعكفيعي!ث!أخرىبلدمنالمرتحلالغريلب)اليهودى

وطعامكبالرباتعطهلافضل!-معكأخوكفيعي!ث!إلهكإخلث!بلمرابحة

هصرأوضمنأخرجكمالذىإلهكمالربأنا....بالمرابحةتعطلا

.11إلهالكمفيكون)فلمممطينكنعانارضليعطيكم

11أ*ويينيممفروفي"

حولكمالذيناللثمعوبفمن-لكيكونونالذينوإمأؤكعبيدكوأط
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عندكمالناؤلينالمدهتوطنينابناءمنوأيضا....وإماءعبيداتقتنونمنهم

فيكونونأوضهمفىيلدونهمالذينعندكمالذينعشائرهمومنتقتنونهنهم

الدهرإليتستعبدونهمملكميرالثبعثكممنلأبنائكموتستملكونهملكمهلكا

11.بعنفاخيهعلئإنسانيت!مملطفلاإسرائيلبنواخوتكمواما

كردتبدووهىالتوراةنصوصمعظمسادلتقدالئأريةالروحوه!ذه

فىأومصرفىسواءإدنمرائيللبنىالجماعيةوالسبىالقهرلحركاتفعل

)1(.بأكملهاليهودىال!ئمعبايصرتمحيثبابلأواشوو

ألتوواةفيالأخلاقيوالبعديةألمافى5-

أوالروحيةالائمفافيةصفاتمنالرسلمنالعديداللوراةجردت

فاضح.جن!ممىمدلولذاتماديةصفاتعليهموخلعثالخلقىالالتزام

نظرإلىحامإبنهوانالخمريشربلممكيرانهنوحإلىنسبتفمثلا

.أبوهتعرىعندماعووئه

وليسثأختهسارةأنويدعىو)ابيمالكفرعونيخدعوإبرا!

خيرذلكمننالهجمالهابلممببالملوكعينفيوكعتماإذاحتى-زوجته

كئير.

بسببككثيرخيرلىليكونأخدتىإنكقولى11يقولالتكوينسفرففى

لدىالحظوةساوةتن!أنيبغىكانانهيعنيبما11اجلكمننفسىوتحيا

والغنم.العبيدذلكمنفينالهالملوك

بعدوسليمانداودمملكةكونواوحينالفرعونبهمصرفيللقهرالبهودتصرض)1(

مملكةبضمالمئمماليالجزء-قسمينإلىالدولةانقسمتفلسطينعلىاستيلاطهـم

مملكةبضمالجنوبىوالجزءوالساهرةوترصةشكيموعاصمتهاالشماليةإسرائيل

مائنىمنيقربماوبعد.مق329سنةالإنقساموحدثأورشليموعاصممتهايهوتا

الاشوريينطريقعنجماجمة)اسر(سبىحركة!اكبرالائمماليةالمملكةئعرضتعام

اسرونمالبابليينأيدىفى586سنةالجنوبيةالمملكةسسقطتثمق.م721سنة

سكاثها.
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أوماءدونوحمةبغيرالصحراءفيبهاجريلقى-أيضا-وإورا!

ولوطزوجتهأوامرتلبيةعلىربهويجبره،لمماوةؤوجتهلأوامرئتفيذاغذاء

سفريقولالخمر،يخبوبةفىوهومغارةفىوتجامعانهابنلاهعليهتتامر

خمراأبانانسقىهلم-لأختهاالصغيرةالبكرالبنتفالت!التكوين

ودخلتالليلةتلكفىخمراأباهمافسقتانسلاأبينامنفنحىمعهونضمطجع

الكبيرةوفعلثبقيامهاولاباضطجاعهايعلمولمأبيهامعواضطجعتالبكر

بنودعتهابناالصغيرةوولدتمؤابودعتهابناالبكرفولدتالصغيرةمل!

.11عمى

ابيهبركةعلىليحصلأخوهعيلمموانهمدعيااسحقأباهخدعوا!قوب

ومع)1(فخذهع!ويضربهلوجهوجهايعقوبيصاوعوالله،أخيهمنبدلا

البعدذاتوالأحكامالوصايامنالعديدتضمنثاليهوديهالديانةفإنذلك

العذواءومضاجعةالوالدينوعصميانالسرقةحرمتفقد-القويمالأخلا!ى

الكذبوفولال!هسبعنونطتأيتيمأولأوهلهالإساءةحرهتكماوالزنا

وسببالةالحلفعنونطتبالصديقوالغدوالذكورمضساجحةوحرمت

بالوشايةوالسعىالقضاءفىوالظلمالكفيفأمامالعثراتووضعالأصم

منهم.والانتقامالآخرينوبغض

التووأةفيالأسطووي6-المنهج

النظريةمنالمقبولالتاويخمعالئوواةفيالأسطورىالمنهجيلتقيلا

بخلقينلتهىوالذيالتوراةفىالواردوالأنس!الأجي!فتاويخالعلمية

ليفوزقللهثمجبوشهقادةهنقائداهرأةاغصبانهداودإلىاطانبباءاسفارونسبت)1(

سليمانإلىالتوراةونسبت،الحكيمسليمانانجبتئمسفاحاابنالهأنجعبتوقدبها

الطكلاعلقبعضهموأنالكثيراتنسأئهأيدىفيألعوبةكانوانها!اوثانجمدانه

لعبادته.صنمافيهوضعأو
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النظريةمعيتفقلا-التكوينسفرفىوردكصاوالأوض-ال!ممموات

الاركيولوجية.

بدايةتاريخهنالطمنينماليهينمرورإلىالنظريةهذهتذهبفبينما

".اللغمنينمنالافعدةإلىالتوراةئلثميرالخلق

أسطووةوكل،الدينيةالأسطووةأسالغ!علىالتوواةمنهجقاموف

منهجهاالتوراةوئتابعأخرلحدلئ!أخرىألممطورةتليهأثممعينبحدثئتعلق

المتلاحقة.الأساطيرالرادفى

ادموقصةالعالمخلقأساطيرالتوواةفىنقراالمثالسبيلفعلى

والطوفاننوحقصد4ثمالجنةمنوطردهادموعصيانالحيةوقصةوحواء

الصحراءإلىهاجروطردمصرإلىوهجرتهماوسارةإبراهيموفصة

ابنتيهوإضطجاعلوطوأسطورةسدومشانفيالنهمعإبراهيمحواووقصة

الخمعه..

إلىنقلالقصصهذهمنالعديدأنالأديانعلماءبعضذهبولفد

السبى.مرحلةإبانالمجاووةوالشعوبالأمممناللوواة

مغلقةيانةفىيةأليهوفىالديانة7-

إسمتحتمصرمنموسىفادهمالذينفقطاليهودعلبىمغلقةانهاأى

يقبلولاوالإس!كالمطديحيةلبشيريهغيرديانةفهى،وانسالهمالعبرانيين

دين.باىيدينونلامماكانواولوحتىديانتهمإلىغيرهمانضماماليهود

نقىشعباباعتباوه،المختارال!ثمعبعقيدةإلىراجعاذلكليكونوف

أحياءوسكنوا،بهمالشعوباختلاطعدمعلىحافظواثمومنالأصول

التاريخفىفلسطينإلىالنزوحمرحلةقبلبهاأقامواالتىالدولفبىخاصة

الشهيرالإيطالبىالحىإسمإلىنسبةبالجيتوأحياؤهمسميتحتىالمعاصر

.اليهودفيهعالث!الذي
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المخلمىالمسياعقيدةمنالتوواةخلو8-

يحققداودنسلمنمسيحقدومأساسعلىالمسلياعقيدةفم

علىالسماويةالثهمملكةيقيمحيثودينياسياسياالإسرائيلىللشعبالخلاص

7211مزموريقولوكمالهالأممجميعفتخضعإسرائيلمملكةالأرض

الأوضأقاصيألىالنهرومنالبحرإلىالبحرمنالمسيحأى)ويملك

كل-الملوككللهويمدجدالترأبيلحسونوأعداءهالبريةأهلتجثوامامه

11.لهتعبدالأمم

التوراةأنإلالليهودالإيمانيةالعقائدجوهرمنالعقيدةهذهانورعم

وبعضالأنبياءكتبفىأليهاالإشارةجاتوأبماعليهاالنصمنخلت

بلاكثيرةأيامايقعدونإسرائيلبنىلأقالنبىهوشعويقولداودمزامير

بنويعودذلكوبعدترانيمأو......تمثألوبلاذبيحةوبلاوئيده!وبلاملك

فىوجنودهالردباإلىويقرعونملكهموداودالههمالربويطلبونإسرائيل

11الأياماخر

التىالشتاتلحالاتفعلكردالأنبياءفكرفىالقيدةهذهقامقاوقد

الربيرسلهملمميحطريقعنالكبرىإلممرائيلبإقامةاليهودعلىفرضت

وتكونوأتباعهالشيطانيدحرانبعدجميعاالأمملهفتدينداودنطملمن

البشر.أيامآخرايامه

:-يهودىكتابو!-باروخكتابيقول

بعضهمعنيعفوالأرضشعولبكليدعوالملممياؤمنيجئسو!11

الأفاعىحتىالعالمشعوبكلللملممياتخضعسوف-للذبحالبعضويقدم

11ئاماخضوعالهلتخضعجحورهامنتخرج

فىالمسيحمجىءاما-واخيرأولمجىءفواليهودمسياو-!ء

.الأولمجيئهبعد-الثانىالمجىءفهوالصمميحيةالعقيدة
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ونهايةللم!مميحالثانيالمجيء11كتابةفينجيبمكرمالقس!ل

ليئكونمعاوالأمماليهوددخولمنلابدالئانى)الصجىءفقبل11التاويخ

11.الصمميحيينمنأحدعليهيختلفلاأمروهذاالجديدإسرائيلمنها

أووشليمبنتيااهتفىصطوناينةياجداابتهجى11ز!ياسفروفى

وجح!ث!حمارعلىوراكبووديعومنصووعأدلهوإليكياتى!كهوذا

11أتانابن

كتفهعلىالريأسةوتكونإبنأونعطىولدلنأيولدلأنه11اشعياءوفى

.11السلا3وئي!م!ابديااباقديراالهامشيراعجيبااسمهويدعي

:1()ظهورهوغد

وجميحلبناتفيضوالتل!!ميراتقطرالجبالأناليومذلك!ن11

السنط-وادىوي!ممقىينبوعيخرجالرببيتمنماءتفيضيهوذاينابيع

الذينيهوذالبنىظلمهماجلمنخرباقفراتصيروادومخراباتصيرمصر

أوولثمليم.فىالأبدإلىشمكنيهوذاولكناوضهافىبريئادماسفكوا

فقد586سنةالجنوبيهودبلممبىأيضأقامتالتى-بابلعنوأها

يلى:مافيهااشعياءاوود

أعرابىهناكيخييمولافدوودووإلىتسكنولاالأبدإلىتعمرلا11

وتسكنبيوتهمالبومويملأالقفروحوشتربضبلوعاههناكيربضولا

.221أ-.3اشعياء11الوحوشمعزهناكوئربضالندامبنأتهناك

كهنوتيةعددةهىلليهودالمخلصالمسياعقيدةأنسبقمماويتضح

هم-أنبياءسمواالذينفالكهنة....انتقامىقومىسياسىطابعذاث

بعدالتوواهلألممفاوالتالىاليهودتأوبخفىؤوعهاتموقدالعقيدةأصحاب

الطممابقةالنصوصففى،والبأبليونالاشوويونبهقامالذيالجمأعيالسبى

خرجالئىوهصرواشورمصرضدالواردةالانتقاملهجهولاحظ3يوئيل)1(

وأسرهم.بسببهمفامتالتيواشورالفرعونيالقهربطمبباليهودهنها
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واستعبأدهماليهودبقهرائهمتالتىمصرضدالانتقاميةالحملةنلا!حظ

فىواليهوديةالشم!فىالاسرائيليةالمملكليناسرب!مملببوبابلأشوووضد

.(1)الجنوب

امامانهمعلى11المسيالرلممألةالأنبياءلفهمانتقادهالمؤلفويضيف

فيتطرفواجانبكلمنهددتهمالتىوالأخطاروالمحنالقاسيةظسروفهم

وسياسىروحىخلاصانهعلىووكزواوالخلاصالرجاءلهذافهمهم

الملكهوفيهاالمسيايكونثيوقراطيهدينيةودولةارضىوملكوعسكرى

11.الأوضعلىوالحاكم

بعدهاخذددوالرجاءوالخلاصالعهدأنالتطرفهذافىواب

كماوحدهملهمفالثه...فقطاليهودشعوبيخصقومياطابعاالجماعى

بغيضةعنصريةفكرةوهىالشعوبسائرسكليالتفوقفكرةعليهمسيطرت

.الانحتىومزاعمهادعواهافيالمعاصرةالصهيونيةتحركؤالتوما

اغراضلتحقيقموسىديانةإلىالمضافةالعقيدةهذهائحنذتولقد

مسيحهمأنالمسيحيةالجماعاتبعضإلىاوعزواحيثالعالميةالصهيونية

اليهودأنوغم،إسرائيلإلىجميعهماليهودعودةتحقيقبعدألاياتىلن

المسيحيةالجماعاتوهذهالصهيونيةدعاةولكن،اليهودمسياانهينكرون

غريبة.مراهنةعلىيتفقواأناستطاعوا

الأولىالمرةهذهانواعلن،المنتظرالمسيحجاءأباأنهفحوا!

الملمميحي!سوعدعوةواعتباراليهوديةالعقيدةصدقيعنىذلكفإنلظهوره

التاريخ"ونهايةللمسيجالثأنيالمجيءكتابهفىفجيبمكرملمالدكتورالقسيقول)1(

منالشعبموقفعليوتتركؤا!انبياءنبواتظهرثوالسبىالملوكلمحترةوأثناء

اعتدتاللىالأخرىالأممودينونةوعصبانإسرائبلودينونهعصيأنلتعلنالعهد

الذىالالىالمسياطريقعنللشعبوالعودةبالخلاصوالرجاءالرحمةولتعلنعليهم

.المرجوةالانتظاراتكللهمويحققخطاياهمويغفرلحررهم
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العقيدةصحةيشىذلكفيإنالثانيةهىعودتهأنأعلنوإذاوافتراءادعاء

الهدفيكونثمومن...وافتراءادعاءاليفوديةالعقيدةواعتباوالمسيحية

ايذاناالموعداوضإلىالاسرائيليينعودةتحميقوهوللطائفتينموحدأ

الصمميحية.الديأنةمسيحاواليهودمسيابظهور

عليدخيلةعقيدةهىاليهودىالمسياظهووغيدةأنسبقممانخلص

التيالإلهةالذاثبجوهرتتصلفيزيقيةميتأعقيدةأنهأوحيث،هوسىديانة

أنهاإلىيشيرمنهاالتوواةخلوفإن،إلى.العالممسيحهيرسلسوف

اقوراةنصوص!منأساسعلىتقوملاإسرائيلكهنةمنموضوعةعقيدة

السلا3.عليهموسىإلىالمبلغة
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ألي!رديةالدياثة!كل!مكامةثظوة

ا!هيةالذاتكينونةوحدتالتىالدياناتأولىالموسمويةالديانةتعد

لادائمةذالتوهىألانقسام،أوالتعددفىشبهةأونظيرأوشويكبغير

ولقد،الطبيعةصانعةهىبلالطبيعةصنعمنوليست.....الفناءيلحقها

أولصنمعابدبينمنفسمينالبشركانوقتفىالموسويةالعقيدةظهرت

لبينهاالحربإلىيؤدىقدالذىا!هةتعددعنفضلاقمر،اولشصم!ساجد

التبشيردرجةإلىيصللمالموسوىالفكرأنيخراحنر،علىإلهوتفوق

تظهرأنحقاالغريبومن،المتعددةالآلهةئعبدالتىالأقوامهذهبينبعقيدته

منظهورهايكونأنالمقبولمنوكاق،الفراعنةبلاررفىالمولممويةالديانة

التوحيدفكوإلىمتعددةالهةأتخذثالتىالفرعونيةالدينيةالعقائدتحويلاجل

فىالمتصرفالخلاقالقوى،المنظوويخرللالجهالكاملةالديمومةوعقلدة

إليها،واحدامصرياتحولانت!ممتطعلمالموسويةالديانةولكن،عبادهاهو

بينالواحدبالنهالإيماننشرتالديانةهذهأنالتاويخيةالاثارفىيردولم

العبرانيينجماعةعلىاقتصرت،قبليةديانةاعتبرتثمومن،اخرىأقوام

ألاخرين،تهويدبقصدتبلثديريافكراالديانةلهذهيكنفلم،عليهموأغلقت

إلهفهو....التوواةصووتهكماا!هىالمسلكمنهجمنذلكتأكدوقد

يخرأنهإلاوأنسالهباتجاهاتهالبشرخلققدكانولئن،خاصل!نمعبخاص

خاصشعبوعايةإلىانصرفأهتمامهلانالمتراهىالت!عددبهذام!ئمغول

أن-الئوواةفىوودكماالإلهملغماغلكلإنبل.العبرانىالشعبهو

واجتماعيا-سياسياوطنالهمويكونفيهيسكنونمكاناالخاصلشعبهيوجد

....ووعايتهبصرهتحتيكوذوالكىلهيقيمونههيكلفىمعهميسكنوان

ناو!ودفىتارةوجيئةذهابافدميهعلىيدهيرانإلىيضسطرلاولكى

.سحابعمودفىوأخرى
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الإبنباعتبارهبإسرائيل-الاسرائيليةالديانهتبدأأنالمنطىغيروهن

ولعل،المخلصالمسيحليأتىأنبعدبإسرائيلأيضأوتنتهىللإلهالبكر

دونمعينشعبعلىقاصرأالديانةهدفيكونأنيمكنهل-يقولسائل

منيلممتثنىأن،الاثمعوبيكلالخالقالإلهيسمحوكيف....الاثمعوبباقى

الجماعةاوالقبيلةتعدادعنتزيدلاالناسمنفئةعدامامخلوفاتهكلذلك

......فرسكونامامتسعىحيهتحولتاقىالعصامعجزةكأنتإذنوفيم

وما.....فحلمببالخروجللعبرانيينالسماحإلىفرعوندفعهدفهاكأنهل

وجودهافىيرىبجماعةوالاحتفاظالخروجلرفضفرعونيدفعالذى

الديانةهذهجذووربطفىيهودوضهمالكثيرونتشككئمومنعليهخطرأ

،للنبوةهدجماإلالي!ىموسىاقوقالوا،التوواةفىوصفوهالذىبالإله

فرويدسيجموند)يراجع،الثهمنالشريعةتلقيهبادعاءجماسكتهعلىسيطر

الطبيعىملمماوهاعنانحرفت،اليهوديةالديانةانإلىاخرونذهببينما

ؤوراالذينالكتبةب!ممببذلكوكان-النهمنشريعتهموسىلئلقىبعد

أنأنف!ممهمجهدوحاولواوالخرافاتبألأسأطيروملأوه،اليهوديالتأويخ

الاشورىالسبىبسبلباخأصةوالشتأتالفرقةبعدالعبرانىالشعبيجمعوا

يقأمخأصوطنفىوالرجاءالأملأبوابلهوفتحوا،والرومانىوالبابلى

إليهمدواثم،بيهمهيكلهفىويسكنوطنهمإلىاثهيعودحتىالهيكلفي!ه

الزهاناخريأتيسوفالمخلص!المشيح)أوالصمميابانالدائمالأملحب!

إسرائيل.بالهالجميعيؤمنحيثجديدمنإسرائيلليقيم

كمانتسواءللدماءمتعطلث!إلهإسرائيلإلهأنتيجدالتوراةتقرأوحين

اليهوديأمرفهووالماعزالغنمدماءحتىأواليهوديةغيراللئمعوبدماء

ضدهميقفونممنوغيرهمالفلسطينيينوذبحوبقل!المصريينوسلببنهب

السلمفانونذاتههولديهالحرلبوقانوقفل!ممطين،لأرضاقتحامهمعند

كانتوإذ،5...عبيداالولدانواتخاذالنلمماءولممبىالرجالقتل...والصلح
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ذاته!يكونأنفالفرض.....ال!ههوالمسيحبانتؤمنالمسيحيةالعقيدة

إلهإلىفجاةيتحصلأنللدماءالمتعطلئ!اليهودلإلهيمكنفكيف،اليهودإله

يباركواوانيطمتزيدوهبلعنهمالعدوانيردواآلااتباعهمنيطلبمتسامح

مدقطرةبسببهأويديهعلىترقلمالأناجيلصووتهكماوهو،لاعنيهم

.واحدة

انهمافيهماالغرض-ديانتينبينبعينهالتناقضهوهذاأليمى

.متكاملتان

الائباعندينولكنناالمسيحيةأواليهوديةإدانةيجوزلافإنهذلكورض

أنفرغم....يناقضهماماإلىبالديانتينتحولوالأنهملهماوالمعتنقين

الطمامي،وللتطمامح،وال!ثمفافيةللروحانيةداعيةاكبركانالدهلامعليهالمسيح

ماالمدهيحيينيدعلىالصمملمونأواليهودنالهمافإنالدماءإراقةولعسدم

...والمحارقوالمجاؤوالمذابحمنالوصفيفوق

التىهىتورائهابفضلاليهوديةان-وجهاىعلي-ننكرلاونحن

الأصناميعبدونالباثطركانوقثفىللوحدانيةالصحيحةالعقيدةغرست

تظهرفلمبإسمهاحتى-لليهوديةتدينالمسيحيهوانالطبسيعةومخلوقات

وئيقرباطلهالإسالمأنكما،إسرائيلبنىانبياءأسفارفىإلاالصدهيحكلمة

الشرائعمنالعديدفىبل،فحسبالالهبوحدانيةإقراوهفىليسباليهودية

فىوردمامعأصولهافىتتفواالذىالقرانىالقصصأحداثمعظموفى

وئيق،برباطهرئبطةكلهافالأديان،والروافدالفرعياتفىوئختلفالتوواة

اليهوديةعباءةمنخرجاقدوالا!مالمسيحيةأنذلكمعنىليلىولكن

وهفهومهاالخاصةشخصيتهاديانةلكلكانتفقد-بماؤرهاوتوشحا

المادىالفكرعلىثورةالمسيحيةأحدثتفقد-الأسالمميةوبنيلتهااللاهوتى

الإسمواحل!الإسرائيلىاللاهوتىالفكرفنىشرخاأحدثتكمسالليهودية
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اتفقتوهكذا،المسيحيةوالروحانيةالاسرائيليةالماديةبينالوسطيةموقف

.والئمارالفروعفىواختلفثجن!ووهافىالئلاثةالأديان

الكتابمنالثانيالجزءهعنصحبهأنفىالقاوئندمملسمحوالإن

...الانجيلمع...المقدس
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5of

ما..الأوضعل!لممللأمألأولممىجئتأفىتظنوألا11

لأجعلىجئتفإنىسيفأبلى..سلامالأولممىجئت

محوالكنلأأمهامحوألبنتأبيهمعخلافعلىالإنسان

11بيتهأهلىالإنمممانأعدأءيصيووهكلىاحماتها..

مق!(إدييل)4العدلم!لههالمصعبمالصبدأفرالمق

المرأؤون(الكهنة)والفويسيونالكتبلأأيهالكمألويلى51

فلاألنالمىوجوهفيالسماواتملكوتتغلقونفإنكم

فإنكم...يدخلوناورأخلينتدعونول!تدخلونأنتم

صلوأتكمبإطاللأوعونوتتلىالأواملىبيوتتلتهمون

11أقسىينونلأفىبكملممتنزلىلذلك

من!(إسعيل)4الصلأ!كليةالممعيمالصيدأفرالمق
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الإسلاميةالديأنتينأصحابئضمدولفيسينشرالكتابهذأأنأ-

..والمسيحية

ليمدحمنبرعلىيقفالذىالواعظمهمةتكنلمفيهمهمتيأنصلير

بحيادالاخروالرايالرأىيعرضالذىالمفكرمهمةكانتإنماويقدحأو

عرضيعندالحيادهذامنأتجردولم..للهوىأوللميلفيهأثرلاكامل

صدورمنأجدأنفأوجو..القران-الانجيل-التوراة-الظلاطةللكتب

أندون...المجردةالحقائقعلىالتعرفوللتاملالحريةمنفسحةالجميع

الكماتب.نوايافيشكأىيخالجهم

لافالحقيقة..بهيقنعأوعرضتبمايؤمنأناحدمنأطلبلاإسى

المعرفةفيالرغبهوالتاملوبألبحثإلاتولدلاإنها..ميلممرةسهلةتاتى

تقنعأنأودتإذااما..ريبةإليهتتطرقلاعميقاالايمانيك!ونحينئذ

..وحدكإوال!لكفهذه..نفسكفيبألكائن

ألمؤلف
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الجديدالدهدأ!ا؟نجيل

عامة:نظرة*

العهدعليهويطلقالسعيدالخبرأوالبلثمأوة-الإنجيللفظيعض

.الأنبياءأسفاروالتوواةعلىيطلقالذىالقديمالعهدعنلهتمييزاالجديد

إنجيل،لوقاإنحبيل،مرق!م!إنجيل،متىإنجيل11الجديدالعهدوبضم

فىجاءولكنهمرقلىإنجيلهوالوجودإلىظهرإنجيلوأول11بوحنا

الرلمدائلثمالرسلاعمالالجديدالعهديضمكما،متىلإنجيلتالياالترتيلبا

أهالىإلىالرسولبوللم!رسأئلملرالمجاورةالمدنأهالىإلىوجهتالتى

وتسألونيكىوكولوسىوفطبىوأف!سىوغالطيةوكوونثوسرومية

رلممائلثميعقوبورلممالةالعبرانيينورسالةوفليمونوتيط!م!وتيموئاوس

ورؤيةيهوذاووسالةالئلاثيوحناووسائلوالثانيةا!اولىالرسولبطرس!

اللاهوتى.يوحنا

.لمعفراوعائمرينسبعةالجديدالعهديشملثموهن

التوضيحيقتضيهوما،الأربعةالأناجيلعلىدراستنافىنعتمدو!ف

.الأسفاربعضفىوالبيان

بعضهافىواختلفتالأحداثمنالعديدفيإتفقتالأربعةوالأطجيل

الأناجيل،فيهااختلفتالتىالمواضعالدراسةهذهنهايهفىنقدمولدموف

عليهأ.اتفقتاللىوالمواضع

البشرطبيعةإلىراجعالأناجللكتاببينوألاختلافالإتفاقولدط

يظقونبكونوالم،الأناجيلفكتاب،الأناجيلتدوينفىالمتبعالمنهجوإلى

السالمعليهالمسيحالسيدحياةقصةيلممر!ونهمبل،اللهمنهباشراوحيأ

متىمل!-المسيحللسيدملاشماكانبعضهمإنقيلوثدالأوضعلى

الأناجللوضدهتوقدتلا!يذه،منيكنلمالاخرالبعضوإن-ويوحنا
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أنهاأى-العلماءبينالخفعلىميلادية14.حتى65سنةمنإعتبارا

وتعتمد،طويلبزمنعهدهانت!اءبعدبل-المطميحعصرفىتدونلم

جمرالشفوىالندلهوهاممصدوعلىبالأناجيلدونتالذىالمعلومألتأ

سواءالمؤوخينمنأو!ميذهمنأحداأندليلباىيثبتلمحيث،الأجيال

ظهورهاوقثالأحداثيدونكان،الصمميحيةالديانةاغنقواالذينأوالهود

كئابه:فيكايننجسرالأبيقول-

Foiح!!لأSurrectionحولResurrentionعأهولحكاا

الإيماناوبعلثابالقيأمةالايمانأ

الأناجيلفىالمطميحعنالواودةالأحداثبحرفيةالأخذواجبايعدد11

شاهدصفةلنفسهيعطىأنكتابهامنلأحديمكنولاظرفيةكتابالنطلأنها

يهوذاعداما-الصلبحتىمعهتلا!يذهظلولقد.الم!مميحلقيامةالعيان

.11الإسخربوطى

مروواالملكداودإلىالمسي!حنسبةعلىأصرثولكتاباثوبعض

إبنهوSimeon,زهacquesأوجاكسيميوناءنويقالالنجاربيوسفا

المسيحيهاماماليهوديةبمنهجملئزماكانالذىوهوالمسيحعمإبنكاللوبا

البولدممية.

المسيحوعقيدةلفكرخائناكانبول!م!انإلىذهتالكتاباثهذهاقول

الذينمنوهوالذكرسالفجاكفيهمبماالمسيحأسرةذلكعنأفصحثكما

تكبلأخذثوالتىالم!مميحييناليهودبجماعةئ!عرفدينيةجماعةشكلوا

الحوارعلىالفائقةبقدوتهإستطاعبولسأنإلا،بول!م!فكرإلىالإتهامات

عمإبنجكتزعمهاالتىالصمميحيةاليهوديةالحركةيطمرأن-والتبدمير

.النسيانثرىفىويدفنهاالمسيح
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ناجيلىلأاظهوو"

يوحناالحقيقيوالمدمه)مرقلم!إنجيلكتابةالمسيحيةالمصادوس!ح

بعدأى(المسيحيةللعقيدةطبقأ)المسيحصلبمنال!ممتيناتبعد(مرق!غ!

بدأالسالمعليهالمسيحأنإذالصملبا-حادثتاريخمنعاما27حوالى

وهوالصلبحادلثماوكأن،ئقريباالثلاطثنلمعنفىالمسيحيةبالعقيدةتكريزه

سنواتثلاثيتعدلمللمسيحيةتكريزهأنأى..والئلاثينالئالئةسسنفى

المسيحإنقالالبعضإنبل-المسيحيةومؤوخىعلمأءبيناختلافعلى

أشهر.بضعةإلاالأوضعلىبالصمميحيةيكرؤلم

ئظهرلمالأناجيلأنإلىاخرونعلماءيذهسبيحنما

منتصففىظهرلاقدالأناجيلبعضإنقالمنوأمأ،أم04ليطنهفىإلا

بينهمومنالطملامعليهالملمميحالسيدميلادمنبقليلبعدهأوالأدرلالقرن

عهدإلىالأناجيلكتابةؤمنتقريبيريدونكنانواأنهمفيبدو(تريكو-1)

متى.ومنهمالمسيحألباعمنكأنواالأناجيلدونوامنبعضبأنللقوليلمممح

الجديدالعهدمؤلفههى-Culmannكولمان-أالدكتوويف!ول

الجماعةباسممتحدثينإلايكونوالم(الأناجيل)كتابالمبشرينإق11

علىمنهمكلدونهثمإليهمنقلشفوىتراثطريقعنالأولىالم!مميحية

تجميعوأناللاهوتيةواهتماماتهالكاتبلئمخصيةوبحدهبالخاصةطريقته

عملاكان(ولوقاومتىمرقسأناجيل)المتوافقةالأناجيلفىالمدلميحأقوال

تأريخى.أسأسلهوللسأدبيا

تحلوىالقديمالعهدأسفأرأنالمسكونىالمجمعأعلنوقد

صووتفقدالجديدالعهدأناجيلأماالبطلانهظاهروبعضشسوائبعلى

لخلاصهمالبشربينحياتهطيلةالمسيحوأفعألأقوالفعلأأمينبشسكل

لماتماماموافقاكانالتدوينانيعنىماوهوالسماءإلىرفعحتىالأبدى

المجمعيعلترفولا،المسيحوافعالأقوالمنالأناجيلكتابإلىشفهيانقل
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ئضمنثقدالأناجيللكتابنقلت.التىالشفهيةالرواياتبانالمطمكونى

المطميحقصةلئسردظهرتالتىالأناجيلتعددتوقدالحقيقةتتجاوزمبالغات

ولوقاومرقمىملىأناجيلعلىفقطوقعالكنيسةمأرستهالاختياوالذىولكن

)1(.مزورةأوباطلةالأناجيلباقىواغبرثويوحنا

كتابه:فىهونتجمرىواقول

.orld!كIslamic Revelation in the modem

كلماتهىBIBLEالمقدسالكتأبكلماتأناعتقدواالمسيحيبنإن11

Theنفسهالثه Words of God Himself!بلأنزلهاوحىئمةهناكفلي!م

ترددثماهىالنظرةوهذهكتبوهماالأناجيلكتابوجدانفىألقىالالهاءن

الأسفاوفىالسلامعليهموسىعهدبعدفيماإسرائيلأنبياءألسنةعلى

ينطقونماأقيعتقدونكانواإذالمسيحيةظهووفبلالقديمالعهدفىالواوده

قدالمسيحيةالنظريةا!ن-قائلامونتجمرىويضيف!6الثهعندهنهسوبه

هوبينهمكانالذى-ذاتهالمسيحنطقهماأناضتبروافقدذلكبعدتغليرث

I(451أفعالهأوالثهكلماتفقط God')s."

مقدسكتابهوالإنجيلانإلىئذهبالاس!يةالنظرليةأنسير

باعتبارهالطمالمعليه()ي!مموععيطمىإلىالوحىطربقعنالثهمنمنزل

الفعليالوا!تعوبينالنظريةهذهبينوبألمقابلة،أ؟إبناوإلهاولي!ىوسولا

بعضوضعهاالمسيحوافع!لأ!والتاويخيسردمجردوهى-لكناجيل

ومن،الحالىالجديدالعهدواقعمعتتفقلاالالمسلاميةالنظريةفإن،الكتبة

وإنجيلتوماوإنجبلالعبريينإنجيلمزورةأوباطلهأعتبرتاللىا!اناجيلأشهرمن)1(

شخصيةبكونأنويغلبمجهولمؤلفإلىا!اخبرالإنجيلالبعضوينسببرنابا

وضعه.عندالكريمبالقرانمئأثراكانلأنههسلمة

ماككأنلعنىفهوالمسبحيةللعقيدةبالنسبةبالغةخطورةباثمكل-هونلتجمرىوراى)2(

كاتبخي!منيكونأنيمكنالمسيحلدمانغيرعلىأحداثمنبالأناجيلورد

الانجيل.
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المقدسللكتابتحريفوجودإلىيشيرماالإسلا!يةالكتاباتفىظهرتثم

السلا3.عليهالمسيحعلىالمنزل

الأناجيلعنبهيتميزخاصطابعلهكانإنجيلكلأنوالحقيفه

وقدوتهعلمهخلاصةفيهاضعكانالإنجيلكاتبانيؤكدبماالأخرى

بينالربطبمحاولةمتىإنجيليئميزفغثلأ،المعلوماتوتجميعال!ممردعلى

المنلظراليهودمدهيحهوايسوع(أنليثبثالمسيحوبيناليهودانبياءاسفار

عنفيهالحدثتالتىالمواضعكافةالأنبياءأسفارمن-متى-جمعوقد

المواضع-بعضفىالحقيقةتجاوؤأنهحتى-المسيحعلىوطبقهاالمسيا

كايننجسرالألبأعنهق!وقدبعدفيما-بالتفصيلنشرحهسوفماوهو

مأيلى:-

قبرحراسعنتكلمعندماتمئيليةووايةإنجيلهمنجعلمتىإن!

إلىانشققدالهيكلحجابأنإلىأشاوسكندماخصبأكانخيالهوأنالصمميح

تفتحتوالقبورتلنمققتوالصخووتزلزلثوالأوضأسفلإلىفوقمنإثنين

ودخلواقيامتهبعدالقبوومنوخرجواالراقدينالقديلممينأجسادمنكثيرودام

.11للكثيرينوظهرواالمقدسةالمدينة

قيامةكانتفهل،الأخرىالأناجيلفىمثلهايردلمالفقرةوهذه

كانواوهلقامواالذينالقدي!مدونهمومن،للقديسينأيضاقيامةهىالمسيح

المسيحأتبايممنأحداانوالمؤكد،المسيحلفكرمعتنقينكانواامي!هودا

نفسهمتىواىهلثم..القيامةحادلئاوقتبعدماتفديكنلموتلاصيذه

انهمعرفوكيف،الطريقفىلهظهرقديسأأناحدمنسمعاومنهماحدا

..بعدالقيامةمصيرهمكانوهاذا،القديسينمن

مرةقبووهمفينامواأم..بالمسيحأسوةالسماءإلىصعدواهل

؟اخرى

اوودانهغيرعليهالسابقمرقسبإنجيلبالقطعتأثرمتىانورعم
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ولم،بالمسيحفحيبلتعذواءوهىبمريمحلتالتىالقدسالروحفكرةبإنجيله

وأمريمألىيسندهاولمالمعلوماتهذهمصدوعنأبجيلهفىمتىيضح

ويوحنألوقاإنثم،الحقيقةهذهأكدالقرانأنغيرالمسيحأوالنجاويوسفما

المسيحأتباعمنليسوكاتبهالأناجيلأقدمهومرق!م!وإنجيل،عنهنقلاهأ

يلب!م!كانالذىالمسيحتلمليذهومرقسأنإلىذهبالمعلقينبعضأنيخر

الجميعفتركهالملمميحعلىبالقبضالحبنودهمعندماصبةعلى)وداء(إؤاوأ

الإؤاوفتركالشبانفأمسكهعربةعلىإؤارألابساشابوتبعهوهربوا

.11عرياناضهموهرلب!

أنهفاعتقدوأمرقسإنجيلبهإنفردالحادثهذاأنذلكعلىودليلهم

كانمرقسبأنقاطعادليلاتشكللاالقرينةهذهأنغير،نفسهعنيحكى

.المذكووالشابهو

الأنجعيل.بدايةعندنفسهمرق!ىيوحنايقدملم

منكلعليهااعتمداللتىالشرسكيةالنسخةهومرف!م!إنجيلويعتبر

ولوفأ.متى

السيدةعلىحلتالتىالقدسالروحلحادثمرق!م!إنجيليتعرضلم

الصعودمللدألةإنجيلهفىأوردمرقلم!ولكن،بألمسيححملهاعندمريم

متأثراكانولكنهالواقعةط!هيرلمأنهمع،اللهيمينصالمسيحوجل!وس

أليها.أشارثالتىداودبمزامير

استعانوقد،بول!ىطبيب-الاراءلأرجحطبقأ-دونهلوقاوإنجيل

منتشرةكأنتالتىالمسيحعنالكتاباتوببعضومتىمرق!م!بأبجيلىلوقا

منالأخيرللجزءمعاصرزمنفىالإنجيلهذاوضعويمكنالوقتذلكفى

ال!مملا!.عليهالمسيحالسيدميائدمنالأولالقرن

عنديقتربلأنهالخاصطبيبهكانإذمئاثرااببول!م!لوقاكانوف

كوونته،أهلإلىبول!م!رسالةفىوودلماالمقدسالقربانبطمرتدوينه
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الرسل.أعمالوضعالذىهولوقاأنالمسيحيةالمصادر

بنيوحذاهومؤلفهإنويقالتأملىلاهوتىإنجيلفهويوحناإنجيلأط

إلايظهرلمالانجيلأنغيرالمسيحلل!مميدمعاصرأكانالذىالصيادؤبيدى

لأنفيهامشكوكللمسيحئبعيتهانيعنىلاوهذاالميلادىالأولالقرنأخر

الذينهميوحناتالميذإنوقيلالمسيحظهوووقتالسنصغيركانيوحسنا

إنجيله.نشروا

منبشئقيامهبعدالملمميحظهوومسألةالأنجيلهسذااوردوف

أنيوحناوأوودالأخيرالعلثماءفىالقربانموضوعيوردلمأنهإلاالتفصيل

المسيحظهورأنلوقاذكربينمافيامهبعدطبريةبحيرةعلىظهرالمسيح

قيامه.فبلكانتطبريةبحيرةعلىالسالمعليه

الإنجدلوانمختلقإسم-يوحسناإسمأنإلىالبعضوفيهسي

.قسرايوحناإلىوأضيفمجهولةشخصيةمنموضوع

ال!ههوالمسيحأنالم!مميحيهالعقيدةفىثبتالذىهويوحناوإنجيل

الله.هىوالكلمةونهايةبدءاالكلمههوالمسيحأنأبرزعنثما

ألصياغىللضبطالأناجيلىخض!ع"

تلتهائمالوسيطةالوئائقمرحلةفىالصياغىللضبطالأناجيلخضص

جوهرأننعتقدولكنناالنهائيهاوالختاميةالصياغاتمسرحلهذلكبعد

كانوإلا،الوسيطةالوثائقمرحلةفىالتييريصمسمهالمالانجيليةالكتابالتأ

بينالتنافضإؤالةالنهائيةالصياغالتأبإعدادقاموأمنعلىال!ممهلمن

عندمابعضهافىالرومانسيةاللغةت!خفيفعنفضلا،الأربعةالأناجيل

منبقيثالأناجيلأنيعنىوهذا،القديسينوقيامالصمميحقيامعنتحدلثت

أنويبدو،عليهاتغييرإدخالدوقالانحتىالوسيطةالوئائقهرحلةعهد

اللحريفمننوعهوالإضافةأوبالحذفالتدخلأنتعلبركانتالكنيسة

163

http://kotob.has.it



المواضع.منعديدفبىإختلافاتمنبهاماوغمالأناجيلعلىفأبقت
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إذجيلخ
المسيح:ولافىةء

إبراطمإلىنسبهفأوجع،الصمميحيسوعنسبببيانمتىإنجيلبدأ

الذىمريموجلالنجار(أيوسف!ولدالذىيحقوبحتىنزولاال!ممالمعليه

فق!:ولادلهكيفيةأوردثمالمسيحويدعىيسوعمنهاولد

منحبلىوجدتيجتمعاأنقبلليوسفمامخطوبةمريمكانتلما11

تخليتهااوادي!ثمهرهأأني!ثمأولمباراكانإذرجلهافيوسف،القدسالروح

أنتخف!لاداودإبنيوسفيا..قائلاحلمفىلهظهرالربم!أ؟سرا..

إبنافستلد..القدسالروحمنهوفيهابهحبلالذىلأنإمرألدمريمتاخذ

11.خطاياهممنشعبهيخلصلأنهبطموعاسمهوتدعو

بالسيدالمتعلقةأبجيلهفىالواردةالأحداثيجعلأنفىمتىوكعادة

فىالواردةالمسياأوصافأنلإثباتالقديمالعهدفىوردلمامطابقةالصمميح

..متىقال..يليموعالصمميحعلىتنطبقإسرائيلبنىأنبياءوأسفاوكتب

أنمنالقديمالعهدفىوردلمامصداقهوعذراءفتاةمنالمسيحولادةإن

الربتفلنميرهالذىعمأنوئيلإسمهويدعونإبناوتلدئحبلالعذواءهوذا11

."معنا

إلاعمانوئيلوليدىيسوعهوالانجيلفى-المسيحإسمأنورغم

بلالإلمممحرفيةهوليلىالمقصودأنإلىأشاوتالمطميحيةالمصادوان

معوجدالذىالمسيحهووالرب..معناالربأنوهو..وفحواهمعناه

الدثمعب.

بأنهمالمحجوسمقالةعنمتىئكلمثماليهوديةلحمبيلقفىيسوعولد

عنالبحثمنهمطلبمقالتهمهيرودوسسمعوحين،اليهودلملكنجمارأوا

لمولكنهمولباناومراذهباهدايألهوقدموالهلممجدواوجدوهوحينيلدهوع

.لإخباوهالملكإلىيعودوا
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مصر:إلىألهروب"

ويهربالصبىيأخذبأنالنجاويوسفماراهحلمعنالإنجيلشطث

من11القديمالعهدفىقيلمأيتملكى..هيرودوسيهلكهأنخشيةمصرإلى

.11إبنىدعوتمصر

مانف!م!أولخومهالحمبيتفىالصبيانجميعقلرفقدهيرودوسأها

.اموسىلقصةبالنلمدبةحدث

فىافاصرةإلىويسوعوامرأتهيوسفطعادفقدهيرودلىلوفاةوكلأ

")1(.ناصرياسيدعى11أنهمنالقديمالعهدفيوردلمامصداقا...الجليل

:المعمدأنيوحناظهوو"

اليهودبتعميديقومكان،يوحنايدعىشخصاليهوديةبريةفىظهر

وكان،أالكريمالقرانفىيحىالنبىأالمعمدانيوحناإسمعليهفأطلق

:لليهوديقول

أباأبراهيملناأنفسكمفىئقولواأنلفتكروالا...الأفأعىأولاداا!

..لأبراهيمأولاداالحجارةهذهمنيقيمأنعلىقادوالنهاقلكمأدوللأنى

أهلالسثالذىمذىأفوىهوبعدىيأتىالذىولكنللتوبةبماءأعمدكمأنا

يدهفىرفثهالذى...وناوالقدسبالروحسبعمدكمهو..حذاءهأحملان

11.تطفالابنارفيحرفهالتبنوأماالمخزنإلىقمحةويجمعبيدرهوسينقى

إنجيلهفىمئىاودردهاالتىناصرىكلمةعلىإسرائيلأنبياءأسفارفىنعثرلم)1(

يمنطيانجاءاويسوعمريمأنالمصادوبعضففىمصرإلىللهروبوبالنسبة

عليهامتفقأماكنبالقطعيوجدلالكن،الدابةلمجودالنجارلوسفكانبينماحمارا

مخطوطاثعدةولوجدوبسوعومريميوسفرحلةبهاحل!الإنجيلمفسرىبين

للاطممكندربةوالعيثمرينالثالثالبطربركتاؤفليده!البأبابرؤياالمعروفالنصتتضمن

بثيرقدمماالرحلةط!هتذكرلمالأناجيلبعضاننرىوسوف(م41)3840

حدوثها.حولال!ئمك
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ب!تعميد!أص!:

إنهلهقاليوحناولكنمنهليتعمدالأودنفىيوحناإلىيدموعبء

يضيفماثم...تعميدهطلبعلىأصمريسوعلكن...أليهحاجةفىالذىهو

ووحفرأىلهانفتحتقدالسفاوأتإذالماءمنيسوعصعودعندإنهمتى

إبنىهوهاذ11قائلااللممماءمنوصوت00011عليهواتياحمامةمل!ناؤلاالنه

)1(."سروتبهالذىالحبيب

وإبليمي:يس!ع*

أنهنهطلبإذ)2(يسوعتجربةحاولإبليسإنالإنحبيليقول

الإن!ممانيحياوحدهبالخبزلي!ىالمسيحفاجابه...خبزاالحجسارةيحول

سوفقائمالنهإبنكانإنلأنه-مرتفعمنبنفسهيلقىأنايضامنهوطلب

.11إلهكالربتجربلا11يلغدوععليهفرديحميه

إنجميعهاهذهأعطيكلهق!-الممالكجميعإبليسأراهأنو!د

إلهكللربمكتوبلأنه..شيطانياإذهب..يطموععليهفرد..لىسجدت

.11تعبدوحدهوالهاهتسجد

السماءصوثيسمعولمكالحمامةالالهروحبرلمالانجيلكاتبمتىفإن...بالقطع)1(

الصمميحتلاميذإلىانضمقدمتىيكنلمإذ...المسبحلعميدعندمتواجدايكنلملأنه

الذىالمصدر-متىلنايذكرولموفاسداسكيراللضرائبجابياكانبلذاكوقت

المعلومألا.هذهمنهاستقى

تعبثأنتحاولجبارةدوهوكانه-ال!ئميطانبموضوعالثلا!ةالدينيةانحبإهتم!)2(

هويلمعوعأناسأسعلىمبنيةالمسيحيةالعقيدةتكونأنوالأغرب،المقدساتبكل

فىالثهوضعلأأنهابمعنى،يخدعهأنويحاولليجربهالشسيطانياتىثم..النه

.الشيطاناهامامتحان
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يوحنايتلوهكانب!ما...ناحومكفرأرضفىيكرزيلمموعبدأثم

11السمواتملكوتإقتربلأنهتوبوا0011المعمدان

:الأولونألتلاميذ"

يعقوبثمواندواوسبطرسبلمممعانبدايةخلفهيطميرونأتباعهبدأ!

وأنهي!مموعخبرالجليلفىوانتشر...الأسماكصيادىمنوهمويوحنا

طوبى11لهميقولهمابينمنوكانعديدةجموعفتبعهالمرضىي!ثمفى

للأنقياء..طوبى..للودعاءطوبى..للحزانىطوبى..بالروحللمساكين

لايملحفبمإذاالملحفسدإذاولكنالأرضملحأنتم00ال!مملأ3لصانعىطوبى

11.الناسمنويداسخاوجايطرحأنإلاللثمئبعديصلح

ألنامولم!:إكمالى"

ما...الأنبياءناموسلأنقضجئتأننىتظنوالا11المسيحأقوالوهن

11لأكملبللأنقضجئت

الحكم-هسئوجبيكونيقلرومنتقلرلاللددماءقيلأنهسمعتموف

يكونباطلاأخيهعلىيغضبمنكلإنلكمفأقولأناوأما...القلرأى

المجمعملممتوجبيكون(تافهاىاوقالأخيهقألومن)1(الحكممستوجلبا

مستوجبيكوناحمقيالأخيهقالومن(القضاءلداوتقديمه)أى

.2(اجهنمنار

موضعفىقالالمسيحأنمعالعقابيلممتوجدباالغضبمجردأنيعنىماوهذا)1(

.!ايضاالاخرلهفحولاطابمنخدكعلىلطمكمن...أخر

عليهللمسيحكانوإنماوالحساببالبعثتؤمنلألأنهاالتوراةفىيردلمجهنمتعببر)2(

الأبدية.افاراىجطمهووالعقاباللهملكوتهوفالثواب...أخرىنظرهالسلام
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والحكمى:الفعلىالؤنا*

ئمقلبهفىزنى!دفإشتهاهاإمرأةإلىنظرمنكلا!نيدهوعي!ولى

احديهلكأنلكخيرلأنهيدهيقطعاوعينيهيقلعأنالقلبؤانىمنطلب

11.جضفىكلهجسدكيلقىولاأعضائك

:ألطلاق"

طلقمنلكمفيلقد...ق!انهالمسيحلسأنعلىالإنجيلأورد

لعلةإلاإمرأتهطلقمناممن11لكمفاقولأناوأماطلاقكتابفليعطهأإمرأله

11.يزنىفإنهمطلقةئزوجومنئزنىيجعلهاالزنا

بالكه:ألحلف"

تحلفوالا11فقالاليهودبينلممائداكانالذىبال!هالحلفعنيمموعنهى

)1(."ثدمهموطئلأنهابالأرضولااللهكرسىلأنهابالسماءلا-البتة

من-255وقمالالةفىواحدةمرةالقرأنفىالدإلىمنسوبةكرسىكلمةذكرلتا)1(

العظع"العلىوهوحفظهمايؤودهولاوالأرضال!مممواثكرسيهوسع11البقرةسورة

المعنىنعنىلاالبفرةسورةفىالواردةكرسىكلمةاقالمسلمبنعلماءويدول

كرسبهكلمةذكرتئموا!ارضالسمواتعلمهوسعأىالعلمتعنىوإنماالحرفى

علىوألقيناسليمانفتناولقد"-صسورةمن34الايةفىسليمانإلىمنسوبة

54لمالأعرافمنهاعديدةسورفىذكرثفقدالعرشكلمةأما"انابئمجسداكرسيه

بروهونوكلتعليه91112النوبة"،والنهاراللبليغشىالعرشعلىاسدوىئم"

ويحملا!7*الحاقةالعرشعلىاسئوىئم*2والرعد3بون!غ!،"العظيمالعرش

العرش!حولمنحافينالملاطكةونرى758الزمر11ثمانيةيومئذفوقهمربكعرش

.."ربهمبحمديدهبحونحولهومنالعرشبحملونالذين"7غافرسووةوفى
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:الأعدأءوحبألقصاص*

لالكمفأقولأناوأما11ب!ممنولمعنبعينعين11قيلإنه11يسوعفل

00011أيضاالأخرلهفحولالأيمنخدكعلىلطمكمنبلالشرتقاوموا

وسنبعينعينبالقصاصوالإسلاميةاليهوديةالمريعتانأخذتولقد

منيخففأنأؤأداللممالمعليهالصمديحأئماإلا...ثصاصوالجروحبسن

منمساحةيوجدوانالفوويالجزاءعقيدةينزعوأنالسثأويةالعقوبأت

نا..الإنجيللنصوصالمفسرونذهبوقد،أتباعهقلوبفىالتلممامح

الايةولكن..والخنوعالإذ!لمننوعهوالمسيحقولفىالواردالتسأمح

بذاتهاتقصدلاالتسامحإلىمثاليةدعوههىبل..النحوهذاعلىتفدهرلا

تحب11قيلإنهسمعتمبقولهذلكاكدوقد..للمشدىعليهالمعتدىخضوع

لاعنيكم!باوكوأأعداءكمأحبوألكمفأفولأناوأماعدوكوتبغضقريبك

فإذااحلممنهىبالتىوادفع7:الكريمالقرانفنىألايةلهذهالعامالمعنىونجد

انينىوذلكفصلتسورةمن1134حميمولىكأنهعداوةوبينهبينكالذى

منأمأصدقاءكانواسواءالغرباءإضطهاديجيزانلاوالإسلامالمسيحية

كانتحيثاليهوديةالشريعةنقيضهعلىارتكزلتالذىالأمروهوالأعداء،

باقىبغضفيهمتغرسبينمالدينهالمنتمىقريبهحلأعلىاليهودىتحض

دماءلهمتبيحكأنتإنهابل،اليهوديةغيرالائمعوبأى()الجوييمالأمم

نسائهم.وسبىذكووهم

الوحيدةالديانةهىأليهوديةانعلىكلهذلكمنالاسطدثلولمجعن

لاوالاسلامالصمميحيةبينمااليهوديةللمل!ةوالتعصبالعنصريةعلىئقومالتى

التعامل.فىوغريبقريببينيفرقان

أبيكم:أبناء*

بعدالسمواثفى.الذىالأببأبناءتلاميذهالسالمعليهالمسيحوصم!.

فىالذىأبيكمابنأءتكونوالكى11الاخرينإلىالإساءةعدمعلىحضسهمأن
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الثهإلىينتسبونالتلا!يذأنتعنىلاومزبةد!ةوهذه00011السموات

عديدةمرالئأالأناجيلفىأيضاالتجيرهذااستخدموقد،بالربوبيةبلبالصلاد

ذاته.الصمميحإلىللإاثماوة

:وألصوموأ!لاةالصدقه."

فقداليهودىالشعبفىوالرياءالنفاقالسلا3عليهالم!مميحيحاوبلكى

زوايافىأو(اليهوديةالعبادةاماكين)المجامعفىالصلاةعنتلا!يذهنهى

يتقربونو!أخديراهملاحتىالمخادعفىالصلاةمنهموطلبالشوارع

تقواهملاظهاووالمخادعينللمرائيناداةالصلاةتكونلاوحتى،الثهألى

أيةمنخاليةبسيطةعباواتالصلاةوتضمنث...ذلكعك!م!علىوهم

كفافنا...خبزناإسمكليتقدسالممموالتأفىالذىابانا...مظهريةطقوس

)1(.امينوالمجدوالقوةالملكلل!تجربةفىتدخلنالا...ذنوبنالنااغفر...

منطلبوالرياءوالنفاقالخداعمحاوبةفىالملمميحلفكروإهتدادا

لاحتىوجوههميغسلواوأقرؤولممهميدهنواأنبالصيامفيامهمعندأتباعه

يتخذأنيجوزولاللناسولي!ىدلهالصيامإذ،الصيامائارعليهمتظهر

.للريأءوسيلة

الكه:علىوالأعتمافىالتوأكلىإلىفىعوة"

وبمالاكلونبمالحياتكمتهتموالا"لتلا!يذهالسلا3عليهالمسيحتل

لأن...اعشالثمهافىترؤقالطيوولأنتلبسونبمالأجسادكمولات!ئمربون

الإسلاماقبلالمخدعداخلالصعنترةبالصلاةوالإسلا!يةاللهوديةالاثمربعتاننأخذلا)1(

أواصرلترسيخالمسلمونفيهلجئمعمكاناباعتبأرهأالمساجدفىالصلاةعلىيحض

حينالمخادعفىالصلاةضمنيةبطريقةبولسألغىوقدهذا-بينهموالحبالسود

الكنائس.بناءعلىالمسيحللنحض
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ملكوتتطلبواأنوالأفضلكلهاهذهإلىاحتياجكميعلماللدهماءفيالذياباكم

أنقبلنفسكإلىوانظرتدانوالاكىتدينواولا،بالغدتهتموافلاالسموات

مالأولادكمتعطونكنئمفإذأ...تعطواواسألواأخيكألىالإتهاماتتكيل

لأنهالضيقالبابمنوأدخلوأاللممموأتفىالذيأئوكمبالحرىفكميطلبون

11واسع

الكذبية:الأنبياء"

الحملانبثيابيأتونهمالذينالكذبةالأنبياءمنأتباعهالمسيح!ر

مفترسه.ذئابلكنهم

الإنجيلى:أمثالى"

بيتهبنىسكاقلوجلمل!يكونك!هي!مممع...منمثلينيسوعضرب

علىووقعتالرياحوهبتالأنهاروجاعثالمطرنزلوإذالصخرعلى

وملعلىبيتهيبنىذلكوعك!ىصخرعلىيقوملأنهيسقطلمإنه.إلاالبيت

فإنالرياحهبتأوالأنهارفاضتأوالمطرجاءإذالأنهجاهلرجلهو

يسفط.البيت

لمرضى:اءلثمفا"

غلاماأبرأثممرضهمنفطهرالأبرصلصدلىيسوعإنالانجيلامول

المجانينمنالأرواحوأخرجالحمىمنبطرسحمأةوأبرأ)الشلل(الفلجمن

أنمتىإنجيل!ى-المقدسةالكتبفىسائدةالشيطانفكسرهظلثولقد

المطميحمنجلممدهمافىالداخلةاللثمياطيندطلبتالقبوومنخرجامجنونين

بالخنازيرفإذا،لهمف!مممحالخنازيرمنقطيعأج!مطادفىوتدخلتخرجأن
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.وتمولتأ)1(البحرفىتهوى

:يصومونلأالمسيحظ!ميلى"

الصائمونفاعترضالشعبباقىملريصومونالصمميحتلاميذيكنك

مادامينوحواأنالعرسبنوي!ممتطيعهل11يسوعلهمفقألاتباعهإفطاوعلى

عنهمالعريسيرفعحينايامستأتىولكنأنفسهيقص!دأمعهمالعري!غ!

.11يصومونفحينئذ

لأخرلي:والأعم!اءولثمفاميتلأءمهـإحيما

تمتلمبأنهأأخبرهميسوعولكنمأتتصبيةأنمتىإنجيل!ل

ي!مموعأنالإنجيلوأضاف،الصبيةفقامتبيدهاأميممكثم،نائمةهىوإنما

واخرسا.اعميينشفى

عشر:الأثنىظلأميده*

ومننجسةأروأحعلىسلطانافاعطاهمعشرأبتىلخميذهعددبلخ

قيصرلجنودبعدفيماأسلمهانذىالإسخربوطىيهوذاالتلاميذهؤلاءبيسن

إسرائيلبنىخرأفألىيذهبوأأقمنهمطلبثم...الإعدأمحكمفيهلينفذوا

لهم:وقالالبرصوطهيرالمرضىلثمفاءقدرةومنحهم،الضالة

وبسطاءكالحياتحكمأءفكونواذئابوسطفىكغنمسأرسسيلكم11

أجلمناباءهمالأولادويقتلالموتإلىاخاهيسسلمالأخفإن،كالحمام

11.أشمى

أرواحدخولبسبببالإنسانبحلانوالعقمالجنونبانالزمانفدبممنذالاعتقأدكأن)1(

.الإنسانلجسملثمريرة
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والسيف:السلام"

-:يلىهاالمسيحلسانعلىهتىيذكر

سلأ!ا!قىجئتماالأوضعلىسلا!الألقىجئلتأنىتظنوالا11

أحبمن..امهاضدالإبنهوأبيهضدالأنسانلأفرقجئتفإنى-سيفابل

...يلغمتحقنىفلاويتبعنىصليبهيأخذلاومنيستحقنىفلامنىأكئروأماأبا

بينهيفرققدالأسرةأفرادلأحدالمسيحيةاصكتناقأنهوالمعنىأن"ونعتقد

أيضا.الإسلامفىواضحاهذاوكان،يعتنقهالممنوبين

المسيح:عنيسأليوحنا*

فأجاب11اخرننتظرأمالآتىهوأنت11مت!ممائلايوحنأإليهوأرسل

)1(.معجزاتهلهيذكربأنيوحنا

عذابمنأكئرناحوموكفروصيداصووأهلبعذابالمسيحتنباوف

.سدوماهل

والإبن:الآب"

والأوضالسمأءربالابأيهأأحمدك11بقولهربهينأجىالمسيحولن

11الابإلاالابنيعرفاحدليس

،0التووافىسكليهمتعاوفهوكماالسبتتقديلىيسوعألغى!

دائماكانبل..اليهودأ؟5()يهوباسمالثهيذكريكنلمالمسيحأنويلا!حظ

.الآببإسميذكره

ثمومن-المعمدانيوحناأماليصاباثهنقرببةقرابةصلةتربطهاالمسبحاممربم)1(

كلوكانتالبصاباتعلىمربمتردرثوقد،نقربباخالاثأولادويوحناالمسيجكان

.شهوربعدةالمسيحيكبريوحناأنونعتقد،بإبنهأحبلىمنهما
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الغريسيين:منيس!عإتهام"

اللث!مياطينيخرجبأنهيسوع(أليهوديةالشريعة)كتابالفري!ممييونإنهم

أولادياعليهمفرد11بلعزبول11الشياطينرئيلم!منبأمرالمرضىمن

11.أشراروأنتمبالصألحاتئلكلمواأنتقدوونكيفالأفاعى

وإخوته:أمهمقابلةوفضه*

فق!مقابلتهطالبينوإخوتهمريمامهجاعتالجموعيحدثهوو!يمما

أمىها11قائلاتلا!يذهإلىأشارثم11إخوتىهمومنأمىهىمن!لهم

وأختىأخىهواللمممواثفىالذىابىملثميئةيصنعمنلأنوإخوتى

وحبةوالزوانالقمحومنهالليهودالأمثاليضربالصمميحأخذثم")1(وأمى

والدثمبكة.واللؤلؤةوالكنزوالخميرةالخرلل

31الإصحأحفىجاءفقدوأخوالااخوةللمسيحأنويوحناومرقسمتىإنجيلذكر)1(

-:يلىمأمتىإنجيلمن

دهشواحتىمجامعهمفىاليهودبعلماخذ(المسيح)لقصدبلدلهإلىعادولما

أمهأليست؟النجارإبنهوأليسالمعجزاتوهذهالحكمةهذهلهأينمنوتسأعلوا

عندنا؟جميعااخوالهليستأوويهوذاوسمعانويوسفيعقوبوإخولهمريمتدعى

شرحفىوجاء7يوحناوإنجيل6مرقسإنجيلايضالراجع11كلهأهذهلهأينفمسن

وانوعأئلتهبالمسيحعلمعلىكانوااليهودأنالمسيحيةالمصادرفىالفقراتهذه

المقصوديكونأنويمكنللمسيحاخوالأأواخوةبوجوديعتقدلاالمسبحيينبعض

أنإلىوأىيذهبكما(اللطبيقىالمقدسا!تابتفسيرراجسع)الخالةبأولاد

أخوال!بمعنىAdelphai،إخوةبمعنىAdelphoiهىالإنجيلفىالواردةالكلمات

تزوجهاأنبعدويوسفمريمهنالمسبحالسيدعائلةهموالأخواتالأخوةهؤلاءوأن

نعاودوسوفالمسيحولادهبعدمريممنتزوجيوسفبأنمتىإنجبلقطعولقد

أخر.موضعفى*يخكلفصل!
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يمم!ع:توففىالناصرة*

حيث..شعبهارفضهالناصرةفيهوطنهإلىالمسيحذهبعش!دها

أخواتهوإخوتهبقبىو..إخوتهوالنجاريوسفوأمهمعضأكيقيمكان

11بيتهووطنهفيإلا.كرامةبلانبيليلى11المسيحعليهمفردبالناصرة

يوحنا:وألمى!طح"

وبائرهاغيماكانتالتىواليصاباتؤكرياالكاهنأبنهوروحينا

وهوالسموالتابرسالةمبشرايكونبولدالياسسن،بلوغبعدالربملكث

منطالباالسمواتملكوثباقترابيبلفمراخذعودهاستوىوعندما)1(يوحنا

يتزوجأنالملكوأرادهرودوسالملكعهدفىتباثميرهوكان،التوبةالناس

ثمومن،عليهبتحريمهاأفتىيوحناأنإلا،بهالشغفههيروديااخيهإمرأة

هيرودوسالملكميلادعيدفىلئرقصإبنتهامعمؤامرةدبرتهيروديافإن

فىذكرالذىلزكرياالوحيدالإبنوهوالكريمالقوانفىيحيىالنبىهويوحنا)1(

207مربمةسوووفى85الأنعامسورةوفى37،38عمرانالسورةفىالقران

زكرياعبدهربكرحمةذكركهيعص"مريمبسورةجاءوقد98الأنبباءسورةوفى

اكينولمشبباالرأسوألئملعلمنىالعظموهنإنىربفالخفيانداءربهنأدىإذ

منلىفهبعأثراإمراتىوكانتورائىمنالموالىخفتوإنىشقيارببدعائك

بغلا!نبائهركإنازكريالارضياربىواجعلهيعتوبألمنويرثيرثنى،وليالدنك

إمراتىوكانتغلاملىبكونانىربفألسميافبلمنلهنجعللميحيىإسمه

فبلمنخلقتكوفدهينعلىهوربكق!كنلكق!غياالكبرهنبلغتوقدعأقرا

فخرجسوياليالئلاثالناستكلمألاابئكفالايةلىاجعلربق!شيئاتكولم

الكئأبخذلحيىبا..وعشيابكرةسبحواأنالبهمفاوحىالمحرابمنقومهعلى

جبارايكنولمبوالديهوبرائقياوكانوزكاةلدنامنوحناناصبياالحكموأتيناهبقوة

القرانفىيحيىذكروقد"حيايبعثويوميموتويومولديومعليهوسلامعصيا

لوقا.بإنجيلالخاصالجزءفىبوحنالاث!مخصيةدراسةأنظر-مراتخمس
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بأنلهافاقلمممهيرودوسعقلمنبقىماعلىفأجهزتالرقصأجادتوقد

أمهامعالموضوعةللخطةطبقا-الفووسكلىفقالثلهامجالب!طلبأى

لأنقليلاالملكفإغتم11المعمدانيوحنارأسطدبقعلىهناهاإعطنى11

الملك،علىهرودياإبنةطمماقتهالذىالد!لأنغيربارأوجلاكأنيوحنا

هيروديالإبنةوأحضرال!ممجنفىوأسهقطعثميوحنافسجنيوافقجعله

لأمهأ.وقدمتهاالرأسفاخذث،الفضةمنطبقعلىيوحنأرأس

:والسمكتانالأوغفة*

وسمكتينأوغفةبخمسةرجلالافخمسةألئمبعي!مموعإنالانجيلفال

معجزاته.منكمعجزتينالماءعلىمشىأنهكما

المسيح:إسمعليهيطلق*ميذهأحد"

لتلا!يذهقالحيثالإنجيلهذافىالمسيحإسمفيهايذكرمرةأولف

الثهإبنالصمميحهوأنت11بطرسسمعانفأجاب11أناإنىتقولونمنوانتم11

لكيعلنلمودمالحمااقيونابنيالمممعانلكطوبى11يدسموعفاج!اب11الحى

هذهوعلىبطرسأنثأيضالكأقولوأنا11السمواتفىالذىأبىلكن

بألاتلاميذهوأوصىكنبلمملىإبنى(الصخرةيعنىبطر!إسم)الصخرة

)1(.المسيحبانهاحدايخبروا

علييربطهمافكلالسماواتملكوتمفاتيحبعطيهسوفانهلبطرسبممموعاضاف)1(

جدلاالابةهذهائارتودد91(الم6)إصحاحالسمواتفىربطفديكونايارض

ملكوتمفاتيحالبائمرمنلواحدالمسيحيطىفكيفالسنواتهئاثمدىعلىكبيرا

هذهانإلىتفسيراتذهبتوقدخالقهالةإلانكونلاالمفائبحهذهأنمعالسماوات

البشرخطايالغفرانمخولأأصبحبطرسأنأىالخطاباغفراقسلطةهىالمفائبح

مخدمسموعةكلمةصاحبأصبجبطرسأنتنسبرهااقوفيلهقبوليخرتفسيروهو

أنإذمقبولغيرلفسيروهوعهدأباغبارهاال!هإليهيستجيببطرسبهيأمرفمااللة

المسيحأنهإ!نبعدملبطرسيسوعتحذيرأماأنفسم.لكطبياءنمذحلمالقوةهذه

امرهكانهل..المسيحبانهلنباقدبطرسيكنلموإذامقبولامبروالهنجد..فلا

بصلبه.الروهانبحكمحنىمخفباسبظل
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وقيامته:بموتهيتنبأيس!ح*

أووشليمإلىسيذهبأنهلتالميذهيدهوعأعلن16/21الإصحأحفى

،يقومالثالثأليوموفىويقتلوالكتبةوالكهنةال!ثميوخأيديعلىويتألم

لهبطرسوقالإبنهأوالنهيقئلونكيف...القولهذامنبطرسفالممتعظم

لهقألالفوووعلى...هذالكيحدثأنوبيالكحاشا11المسيحمعاتبا

بأموولالفكرلأنكأماميعقبةأنتإ!شيطانياأمام!منأغرب11المسيح

إ.إالنا!بأمووبلالله

والأوضالدمممواتملكوتالمسيحيعطىأن...حقاالغريبوهض

يحملواأنأتباعهمنالمسيحطلب...ثمشيطاقبأنهيصفهثم،لبطرس

الصمي!حبصلبإليهمتناهىقدخبرئمةيكنلمأنههعويتبعوهصسلبانهم

هىكانتبلالرومانغدالوحيدةالاسكداموسيلةهويكنلموالصلب

الملعونين.المحبرمينأعتىضدلنفذالتىالوسيلة

ينفعفماذا11اليومحتىتقالظلثحكمةالطملامعليهالم!مميحوأطلي

11نفسهوخسركلهالعألمربحلوالإن!ممان

المسيح:عودة"

مجدفىيعودسوفط(نصمه)يقصدالإنسانأبنأبئلتلا!يذهالمسيحظل

نألكمأقولالحق11واضافاعمالهحسبوأحدكلفيجاؤىملائكتهمعأببه

فبىاتياالإنطمانإبنيروأانقبلالموتيذوقوالنهناالواقفينمنبعضا

..المطميحيةالمصادركافةوهعناالنصهذاعندكثيرانتوقفونحن"ملكوته

مرةسيأتىأنهاخبرهموفد،قيامتةبعدالثانىمجيئهعنيتحدلئاالم!مميحاءن

تظهرولمماتواقدللا!يذهكلأنمعئلاميذهمنبعضايموتأنقبلث!انية

ذهبأ؟ضنعةغيرقيلتالتىالتفسيراتكلولعل،الئانيةالمدهيحعودة

اخروأىوذهبالتجلىساعاتمنساعةفىيتكلمكانالمسيحانإلىرأى

178

http://kotob.has.it



الخمسيناليومأوالعنصرةعيدفىالقدسالروححلولإلىت!ثميرانهاإلى

ثانيةعودتهمنالملمميحلسانعلىجاءمالتفسيرمنطقيةغيراواء...وهى

بهاتنبأالتىالنبوءةأنأؤغامضا،النص!ويظل)1(ئلا!سيذهموتقبل

!المسيح.لسانعلىأقحمتالعبارةأناوتتحققلمالمسيح

:)2(وإيلياومولمىيس!ع"

وصعدويوحناويعقولبابطرسأخذيلمعوعأن17الاصسحاحيذهب

وصاوتكالشصغ!وجههفدثمعأمامهموتجلىع!جبلإلىإنفرادعلىبهم

00011معهبتحدثانلهمظهراقداللياوموسىوإذا،كالنوربيضاءثيابه

بصدويعرف2إصحأحالرسلباعمالذكرهاوردالخمسلناليوماوالعنصرةعيد)1(

حصادعلىالائمكرلئموفبهالكبيرهاليهودأعيادمنوهوالأسابيععيدأوالحصاد

المسبحفانالمسبحلةالمصادرإلىوإسننادا،الفصحعبدبع!وهو،المحاصيل

حل!ئمالصلبئاربخمنبومأأربجنبعدالسمأواتإلىوصعدالفصحفىصلب

فىالواردالنحوعلىوذلكالصلبمنيوماخمسينبعدالنلا!بذعلىالقدسالروح

الأخوةكانالخعمسونالومجأءولمأ3الئانىبالإصحاحجاءحيثالرسلأعمال

عأصفةريحدوىكأئهالسماءمنصوتحدثوفجاهواحدمكانفىمعامجنمعبن

توزعلأوقدنارمنكأنهاألسنةلهمظهرتثمفبهجالسبنكأنواالذىالبيتفملأ

بلغألايتكلمونوأخذواالقدسالروحمنجميعافإ!وامنهمواحدكلعلىوحلث

والقرانوالأنجيلالئوراةفىالنارذكرتوقد11لنطقواأنالروحمنحهممثلماأخرى

علامةالنارفتكونطاهراللهلأنالمسيحيةالمصالروتقول،الالهفدوةلتواجدومزا

ماوىهىالناركأنتفإذانظرمحلفولوهوشئكلتطهرلأنهالهورمزا

الأمراننعتقد..مقدسةنارأتكونأو-الةلتواجدرمزاتك!ونفكيفللعصاة

.مقبولنفسيرإلىويحتاجغأمض

ومنالملكوواجه،الاثمماليةالمملكةملكأخابالملكعهدفىعاشباررجلاللبا)2(

فىحورببجبلإلىهربثملالزابلعنيدأخصمأوكانالبعلعبدواالذينمعه

يوحناعنقيلوددالسماء،إلىرفعبليمتلمانهالمسبحيةالمصادروقالتسلنأء

ايلياإلىنسبتقدالمسيحبةالمصالرأنويلاصحظ)جديدمنالعائدايلياأنهالمعمدان

الغرابة.شديدأمروهو(يموتأندونالسماءإلىرفعانه
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هوهذا11يقولاللممحابمنوصوتعليهمخيمتفدمضيئةسحابةأذاثم

المسيحاوصاهمثم11فاسمعوا...لهلصروركلبهسررتالذىالحبيبإبنى

.الأموأتمنهويقومحتىواوأبماأحدأيخبروأالا

82-9لوقا،2-913:مرقلغ!)إنجيلىفىالحأدثةهذهذكرتوقد

موجودايكنلمبألطبعفهوالروايةهذهفىسندهمتىلنايذكرولم(36-

المصدريدونأنعليهوكأن..يق!كما-المسيحتلا!يذأحدإنهوغممعهم

عنه.اخذالذى

والذىإنجيلأولصاحلبأمرقسعنالحادثةطتهاخذمتىأنوبو

11يلىما9أصمحاحمرقلم!بإنجيلجاءوقدالأناحبيلكتابجميعبهتأثر

علىبهموصعدوحد!ويوحناويعقوببطرسيسوعأخذأياملممتةوبعد

الجبل(أشميذكرلممتىأبجيلوكذلك-اسمهيذكر)لمع!جبلإلىإنفراد

متىعنهاعبر)بياضأالثلجتفوقلماعةثيابهوصاوتامامهمتجلىحيث

أشمأؤودومتى)وموسىإلليالهموظهر(كالنووبيضاءث!يابهوصارت

وجاءل!ما..هيطموعمعيتحدثان(تاويخياظهورهمبح!مبايليأقبلموسى

يقول(الثهإلىتشيروهى)السحابةمنصوثوانطلقعليهمفخيمتسحابة

بهلغررتالذىعبارةمتىأضاف)إسمعوالهالحبيبإبنىهوهذا....

الحادثةهذهعنهأخذالذىالمصدرأيضامرقلم!لنايحددولم(السروركل

صلبانهمحملائباعهمنالمدهيحطلبذكربعدالتجلىحادثةذكرومرق!م!

مرق!م!.بإنجيلجاءثالتىالعبارأتذأتوأؤودالترتيبنف!م!فعلومتى

:لثميطانبهصبيأيمثفىيس!ع"

ي!مموعزجر11بأنوذلكصرعبهصبياشفىيسوعإنالانجييل!ل

النوعهذاإنوأضماف0011الساعةتلكمنوشفىالصبىمنفخرجالشيطان

.(17إصحاح)والصومبالصلاةإلايطردفلاالشياطينمن
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مرضكلأنالمجتمعاتهذهعلىغالبةكأنتالتعىالفكرةانوسبو

لطردهطريقةالشياطينمننوعلكلوأن...الإنسانفىشيطاندخولسببه

الحديثة.الطبيةالعلميةللنظرباتبالنسبةلعماذجةالانالفكرةهذهوتبدو،

السمكة:فمفىالدوأ!حكاية*

مني!مموعطلبدوهمينيدفعأنجابى.الضرالطامنهطلبوحين

ضريبتههىدراهمأربعةفيجدفمهاويفتحسمكةيصطادانبطرس

.بطرسوضرلية

:السموأتملكوتفىالأعظم*

اقفقال،طاهرةقلوبأصحابباعباوهمالصغارالأولاديسوعأحب

الصغار.الأولادمل!صارإذاإلاالسمواتملكوتيدخللاالإنسان

النأو...وهوالموتبعدالجزاءعنال!ممالمعليهالمطميحأفصحولقد

الحياةتدخلانلكافضلعنكوالقهافاقلعهالكفخاعينككانلئاوإن11فقال

11.جمنانولكالنارجهنمفىتطرحأنمنهقلوعةوعينك

خروفمئةلللثمخصيكىنإذالضأئعالخرؤفمل!عنتكلمثم

بملكيتهفرحهمنسعادةاكلعريكونوجدهإنوهوواحدخروفمامنهفيضيع

والتدممعين.التدمععةالخراف

:لثماصأنعليهيتفقوماالأصدقاءأخطاء"

بالعتابأولأينتهىانيحببالخطاأنبدهوعللمعانعلىالانجيلأورد

فىالمخطئاستمرإذاذلكوبعد،الكنيطمةعلىبالعرضثمباللثمهودثم

منكمإئنانإتفقإذا11أيضأوقألضرائبجأبىأوكوثنىيعاملفإنهخطئه
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قبرمنلهمايكونذلكفإنيطلبانهماكانمهماأمرأىفىالأوضعلى

11.السمواتفىالذىابى

اوط!ق:فىالمسيحلثيريعة"

فلاأجاب...سببلأىؤوجتهيطلقأنللرجليحلهل11لهف

أنموسىأوصىلماذافسئل،الثه(جمعهمأأى)قرنهمأالإندممانيفرقن

بالطلاقسمحفلوبكمف!دهاوةبسببأجاب...!قوثيقةالمرأةتعطى

يرتكبفإنهبغيرهاويتزوجالزناسكلةلجرؤوجتهيطلقالذىأنواضاف

الزنأ.يرتكلببمطلقةيتزوجوالذىالزنأ

:يتؤوجلالمنالأفضلية*

الزواجفعدمالزوجةمعالزوجحالةهذهكانتاقتالميذهلهفال

فمن...بذلكعليهمأنعمالذينبلالجميعيقبلهلاالكالمهذأفأجابهمأفضل

-:الأديانمقاونةعلماءبعضويقول..فليقبلههذايقبلأناستطاع

البلئمريةالطبيعةيخالفالزواجعنالعزوبةتفضيلعنكبمأإن

لانتهتالوصيةهذهنفذواالعالموج!أنولو،عليهاالناسالثهخلقالتى

عنالرجلتخلىوإذا،النسلبانقطاعالأوضسكلىالحياةودمرثالأجول

التحكميكونوكيفذلكبعدالنساءوظيفةهىفماإذن...بالنساءالإرتبأط

عنبالعزوفالمسيحوصيةمنبولط!انطلقولقد،البلثمريةالغرائزفى

بألرجليحسنفإنه11كوونثولىلمؤمنىالأولىالرسالةفىالقولإلىالزواج

بول!ىو(باح00011ؤوجتهوجللكلفليكنللزناتجنبأولكنأإإمرأةيم!م!الا

كنتفإذا"للعزابوق!العك!ىأوالوثنيةبزوجتهمقلرناالمسيحىيظلأن

تطلسبفلابزوجةمرتبطغيركنتوإن.الفراقتطلبفد*بزوجةمرتبطا
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.(1)!!زوجة

:بمعجزةإلا...السموأتملكوتيدخلونلأالأغنياء*

فأعادبالوصايايهديهانمنهطلبغنىشابالمسيحألىجاءعندها

عليهالمسيحعليهفرد،جميعأبهاعملإنهلهفق!القديمالعهدوصاياعليه

علىووزعتملكهاكلوبعفاذهبكأهلاتكونأنأودتإن11السالم

الحىي!مموعقألئم00011إتبعنىوتع!السماوالأفىكنزلكفيكونالفقرأء

وأيضاالسمواتملكوتبدخلأنالغنىعلىالصعبمنإنه11لكماقول

ملكولتأالغنىيدخلأنمنإبرةلقلبافىالجمليدخلأنلأسهلأبهأقول

00011الثه

إلىدعوةهىالوصيةهذهأنإلىالأديانمقأونةعلماءبعضويذهي

كانثبينما...الاثميوعيةللمذاهبالأولىالبذوروانها،العملوعدمالتواكل

في-افضلالغلنىكانوللرأسماليةتدعووالم!تقدساليهوديةالأفكار

كثيرةأشياءيفعلأنيستطيعالغنىلإنالفقيرمنالثهعند-اليهودىالفكر

العظمىالغالبيةلدىالقبولأوالتنفيذلهايكتبلمالسلا3عليهالمسيحالسلدوصيةإن)1(

البشربة،النفسوطببعةتتف!لاأنهاإلىال!ادربعضوتذهبالمسبحيينمن

نشأتالرهبنة!ان،بولسأوالملمميجلوصيةتطبيقاليستالرهبنةانبالذكروجدير

ثمومنالشهداءبعصريسمىفيما-دقلدبانوسإضطهادمنالهروببدافعمصرفى

عصرفىانفسهموجدواحينالمسيحيينلبعضإنسحاقىكلنملوكالرهبنةبدات

بدأتوهثأك-بالأدبرهيمممىماوانشاواالجبالإلىفهربواالمسيحيينيضطهد

عنالبعديفضلانكاناوبولسالمسبحأنوالحقيقة،بينهمالإلهيالتصوفنزعالما

فىإلاتبدألمغريبةعقبدةوهذه-ؤوجةكانتولوحتى-الالهإلىتقرباالثساء

فىالنهسنةتخالفلأنهاحألبأيهالعقيدةهذهالإسلامأواليهودبةتجيزولاالمسيحية

عنالإبتعادادممنالثهبطلبولمهعاوحواءادمخلىحيثوالأنثىللذكرخلقه

الحرماندفعهإنساناأوشفافأإنسانأتفرزأنإماوالادبرةمنهقريبايكونلكىحواء

خطيره.اثأمإلى
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والذهب.الم!وتقديمالطكلخدمةبينهأمن

بنظمهاالحديثةالإشتراكيةأواللثميوعيةإلىيدعلمالإسالمأنونقفد

يجيزلاولكنهالماثمروعوالك!دبوالربحالتجارةعلىيحض!بلالانالقائمة

علىلانفاقهاالزكاةدطمممىضريبةالأغياءعلىويفرضالأموالإكتناؤ

ال!ثمرلعة.بأحكامموجهرأسممالىنظامفهوالفقراء

أعين.شناثمالأنجيليقولفيما-بموتهالصمميحوتن!ا

ألنبي:هويس!ع"

أهلتساعلأتانبنوجحقأئانراكبأاووشليمالمسيحدخلعددط

الناصرةمنالذىالنبييلمموعهوهذاالجموعفاجابتهذاهومنالمدينة

الها.ولب!ىنبيبانهيسوعفيهايوصفمرةأولهذهولعل،بالجليل

.:ألتينولثمجرةيس!ع*

فلمتينشجرةفرأىالمدينةإلىراجعو!يسوعجاء-يوموص

فىالئينةفيبستا!ابدإلىئمرمنكيكنلالهافق!واحدةثمرةفيهايجد

الإنجيل.يقولكماالح!-

ألكهنة:سؤألىعنالإجابةعنيمتنحيس!ح"

ولا11عليهمأجابيفعلهمايفعلسلطةبأىالكهنهوؤساءسالهعندط

كانإنهالمسيحيةالمصأدووتقول11أفعلهماأفعللمملطةباىلكمأقولأنأ

أوالسماءمنسلطانهإنقألأنهلوبألتجديف!عليهالحكممنيهربأقيريد

..الابمن

الشعبلجموعوالحكمالأملالةبعضالمسيحضربئم
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للقيصرللقيصرماأعطوأ11قللقيصرالجزيةدفععنلممئلوتط

11لئهلالهوما

يؤمنونلاالذين-اليهودمنفئةوهم-الصدوقبينبضحاولوق

إمرأةعنوسالوه-الأمواتفياهةصشلئاتذكرلمالتوارةلأن-بالقيامة

-:فأجابالقيامةيومهعهنكونرجلفأى-الإخوةمنبعديدتزوحت

اللهكملائكةيكونونبليزوجونول!يتزوجونلاالتيامةفىالناس11

11.السماءفى

فىأوفى:بنالمسيحهلى"

الإلهأوالربأنهمعلناإليهينلاتمبأوداودإبنيكونأنالمسيحانكر

وردفيماوذلكإبنهيكونفكيفرباالمسيحيتبرنفسهدأودكانإذاإنهفقل

ف!ممالهمداودإبنأجابوههومنإبنالمسيحفىرايكمما-بالإنجيلعنه

!ق(مزاميرهأحدفى)يتولإذوبابالروحداوديدعوهكيفأ؟نالمسيح

داودكانفإنلقدميكموطئاأعداعكأضعحتىيمينىعنإجلده!لربىالرب

11.إبنهيكونفكيفربهيدعوه

سوف،رباالمسيحيعتبوكانمزالمجرهأحدفىداودأنوالمعض

يؤمنكانداودأنإلىتشيوقدغامضةعبارةوهى،الرلبأيملنعنيجللى

اخرربافإنعرشهعلىيجلسربفبينماالآلهةتعددأىالأوبالبابتعدد

بأنتؤمنالمسيانيةالعقيدةك!انثوإذا،المسيحوهويمنيهعنيجل!م!سوف

نسلمنينحدوأنلابد)1(النبوىاليهودىالفكرفى-القادمالمسيح

بكتبالواردالفكراى-النبوىاليهودىالفكرنتاجبأنهأالمسيانيةالعقيدةعنعبرنا1()

العقيدةإلىإشارةأىئوردلمالتوراة!انإسرائيلبأنبباءبسمونهممنوأسفار

روحلبثكهانهمإبتدعهاثمومناليهودئشتثنتاجالعقيدةهذهكانتوإنماالمسيانية

.11الجديدةإسرائيلويبنىشملهمويجمعصفوفهمبوحدلهممسيجظهورفىالأمل

185

http://kotob.has.it



فروعه،احدأوداودإلىينتسبأنلابدالمسيحبأناليهودآمنفقد-داود

هذهلنفىالإشارةسابقةمزاميرهأحدفىداودعبارةالم!مديحأستعملوقد

الكتاباتمعظمفإنذلكرغموداودإلىالمللميحأبتلممالبناحيةم!نالعقيدة

النجار-يوسف-الروحىالأبجهةمنداودإلىالمسيحتنسبالمسيحية

-:عدةدلالاتإلىتاثم!رالعبارةهذهبانالفولويمكن

منهوالمنتظرالمسيحأنمنأليهودىللفكرطبقاالمسيانيةالعقيدةأنأ-

صحيحة.ليدتداودنسل

حتىالأنأجيلتصربينمأ-مخطئونداودإلىالصمميحينسبونالذينأن2-

.داودإلىنسبتهعلىالان

-:يلىهاالعلهارةهذهتفسيرفىالمسيحليةالمصادووتقول

سياتىالمسيحانيعرفون(اليهوديةالشريعةكتاب)الفريسيوقكان11

منيططوعفاقتبلم!نفسهاللههوسيكونأنهيدوكوالمولكنهمداودنلمملمن

11داودمنأعظمالمسيحانلهمليبين011/1المزموو

-:يلىمأالمذكوربالمزمورجاءوقد

أعدائك.ولممطفىأحكمويقولل!مملطانكمنطلقاصد!يونالربيجعل

الربملكيصادقرتبهعلىالأبدإلىكاهنأنلئمايتراجعولنال!ربأقسم

00011ملوكايحطمغضمبهليومفى..يمينكعنواقف

المسيحواستعملهاالمسيحيقصدأنه....لربىالربعبارةفطمرتوف

بأنهيصفهأقالمقبولمنفليسدأودمنأ!مأنهإلىليلثميرالمعنىبهذأ

إبنه.يكونئم.+.أ؟أىوب

يقوضداودنلمملمنوليسربأاعلبارهمنالمسيحذكرهماولعل

القادمالمسيحانالأنبياءاسفاوفىأكدثالتىتمأمااليهوديةالمسيانيهالعقيدة

هوي!سوعأنلإثباثالمستميتةمتىمحاولةيقوضأنهكماداودنلدهلمن

علىوطبقهوأئممفاوالأنبياءكتبفىموأضعمنإليهأشاوبمااليهودمطليح
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ونفىالمسيحمقولةبينالتوفيقالم!مميحيةالمصادوحاولتولقد..يسوع

إلىأدتلمماذجهمحاولاتهاوكانثداودإبناعتباوهوبينداودإلىن!ممسبه

الأمرين.بيناللثمديدالتناقض

الكهنة:علىالمسيححملة"

يقولونومخادعونومنافقونمراعونلأنهمالكهنةيبغضالمسيحولن

والكتبةالفريسيينعنفيهاق!عليهمشعواءحملةف!ثمنيفعلونولا

بليفعلونولايقولونلأنهميعملونمامل!تعملوالا11(اليهودكهنة)

يعملونهماوكل،الناسأكتافعلىويضعونهاتطا!لاثقيلةأحمالايحزمون

ويطيلونعصائبهميعرضونفهم.ابيهمالناسنظريلفتوالكىيعملونهفأبما

فىالمحجاللىوصدووالولائمفىالصدارةأماكنوبحبوناثوابهمأطراف

...معلمياالناسيدعوهموأنالساحاتفىالتحيالتعليهمتلقىوانالمجامع

ملكوثتغلقونفإنكمالمر"اءونوالفريسيونالكتبةأيهالكمالويللكن

بإطالةوتتنرعونالأراملبيوتتلتهمون...فأبكمالناسوجوهفىالسموات

11.اثدهىدينونهبكمستنؤللذلك...صلواتكم

الكهنة،طبقةعنضادقاتبيراالسلامعليهالم!غميحالسيدعبروف

الكهنةهؤلاءمنطبقةقيادةعلىتقومالمطميحيةالديانةفإنذلكووغم

والنفاقالرياءوسائلأبشعئماوسالطبقةهذهوظلثالمسيحبعقيدةللمؤمنين

التفتيشبمحاكمي!مممىفيماواضمحاذلكوظهرالمسيحيالشعبعلىوالقهر

الأفكارواعتنأقالهرطقهبحجةالمسيحيينتحرقالمحاكمهذهكانتحيث

أنوأعلنالطبقةهذهعلىوالإعتراضللئورهلوثرماوتندعأممأالمخالفة

ناثمأثمومنالنهوبينالمسيحيينبينيتوسطونكهنةبوجوديؤمنلاالمسيح

الكهنةطبقةوصفعنالمسيحالسيديتوقفولم...البروتستانتىالمذهب

حتىالدينيينالقادةهؤلاءعلىقأسيةصحيحةحملةشنبلبيانهسبقبما
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تبلعونولكنكمالبعوضةمنالماءتصفونإنكمالعميانالقادةأليهافيهمق!

الداخلمنولكنهماالخاوجمنوالصحفهالكأستنظفونإنكم...الجمل

الجير()بالكلسالمطليةكالقبورانكم..والطمعبالنهبكطمبتمبمامملتلئتان

نجاسةوكلالموتىبعظامممتلئهالداخلمنولكنهاالخارجمنجميلةتبدو

والفسقبألرياءممتلئ!ونالداخلمنولكنكمأبراراللناستبدونأنتمكذلك...

اباؤكمبدأهمافاكملواالأنبياءقاتلىابناءبأنكمأنفسكمعلىئشهدونإنكم..

جهنمعقابمنتفلتونكيف...الأفاعىأولادالحياتيها...الكيلليطفح

إلىالب!أوهابيلدممنالأرضعلىسفكذكىدمكلعليكميقعوبهذا...

عقابإنلكمأفولالحقوالمذبحالهيكلبينقتلتموهالذىبرخيابنزكريادم

11الجيلبهذاسينزلكلهذلك

أورشليم:فىقالثم

انها...المرسلينورأجمهالأنبياءقاتلةياأووشليميااورشليميا

المبانىهذهترونأفا...الهيكلمبانىعنوقال...خرابالكميلركبيتكم

.وتهدمإلاحجرفوقحجرهنايتركلنلكمأقولالحقكلها

اثر.لهيعدولمسليمأنهيكلفتهدمالصمديح،السيدنبوءةصددئتولض

ألمسيح:وعوفىةألزماننهايةأوالقيامةعلامات!يه

ولكونونويقللونكمالعذابإلىالناسيسلمكمسكندمأ...للثمعبهلمحسال

منكثيرونويظهركثيرونفيرتدأشمىأجلمنالأممجيملدىمكروهين

ذلكوبعد...المحبةتبردالإثميعمحيثكثيرينويضللونالدجالينالأنبياء

اياتويقدموندجالونبىدجلم!مميحمنيبرؤأكثروسوف...النهأيةتأئى

النجوموتتهاوىضوءهالفمرويحجبالشم!ىتظلمالضيقةهذهوبعدعظيمة

يقصد)ألانسانأبنأيةئظهروعندئذال!مممواتقوالاوتتزعزعالسماءمن
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ملائكتهويرسلالسماءسحبغلىاللا...وبرونهالسماءفى(نف!ممه

عظيم.بو!بصوت

المسيح:ومجئالزماننهايةيأتىمتى*

أققبللحالنمسوفالزماننهابةثمجديدمنظهورهبأنالمسيحتئبا

-:!الحلثتالميذهجيليزول

11كلهاالأمووهذهتحدثحلىأبداالجبلهذايزوللالكمأقولالحق11

قياملهمنعاممائةدبلتحدثأنلجبكانالصغميحعودةأنذلكويعنى

الأمووهذهلحدثحتىأبدا...الجللهذايزوللا)بالانجيلوردلماطبقا

يحددلمولكنهفيهيعودالذىالجيلالدلحمعلثهالمسبححددلقد(كلها

مالئه!كةولاأحديعوفهمافلااللمماعةوتلكاليومذلكأما11دالإذالساعة

11.وحدهالابإلاالسموات

لى:مثالأابعف!"

مل!المسلحيطلقهاكاناللىالأمئالعنلتحدتمتىإنجيلوصماد

.والوؤناتعذارىالعشر

للعالم:المسيحأنةإفى"

عنلضعهمسوف-بهالمؤمنينإنوقالكلهالعالمالمسيحوأدان

لضعهمفدهوفبهللكافرلنوبالنسبةعرلثمهعلىويجلسيعودعندمايمينه

الأبديهالحياهإلىسيذطونالمؤمنينأنالجزاءلكونوسوفشمالهعن

إلىفسيذهبونالاخرلنوأن(الكريمالقرانفىذكرلاالدىالجنهيذكرلم)
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الأبدى.)1(العقاب

بموته:المسيحنبوءة"

الفصمحعيديأتىيومينبعدإنهلتلاميذهقألالمسيحإنالإنجيلبقول

الكهنةرئي!م!إجتمعوعندئذ،ليصلب(نفسهيقصد)الان!ممانإبني!مدلمف!مموف

وكان،الملمميحعلىليقبضواوتأمرواالشعبوشيوخالرؤساءباقيمع

تحملإمرأةإليهوجاعتالأبرصسمعانعندعنيامنزلفىيبيلاي!مموع

فاستاءالسالمعليهالصمميحواسعلىوسكبتهالئمنغالىعطربهازجاجة

...يسوععليهمفردالثمنغالىالعطربسكبالمرأةلتبذيرتلاميذه

العطرسكبتلقدحسنا...عملتإنها-المرأةهذهتضايقونلماذا

لدفني.إعدادا

:يهوذأخيانة"

حيثالمسيحأتباعأحدالاسخربوطىيهوذاخيانةعنالانجيلاحكى

ثلاطيهنلهفوزنوا...بسوعلي!مملمهممالاوطلبالكهنةوؤساءإلىذهب

لهح:قالتلا!يذهمعالمسيحاجتمععندماالمساءوفى)2(الفضةمنقطعة

العقابهىباعتباوهاالنارتعنىالئىجهنمإسمأقوالهبعضفىالمسيحأبرزوقد)1(

كلمةوهىشيئولكلمةمنهاالنارإلىئائميرلاالقديمالعهدفىكلماثوهناك-الأبدى

إلىتشيريونانيةكلمةوهىهادروكلمةالسفلىالمكانهاىالهاويةهعناهاعبرية

أبرزفقدالمسيحأماالحسابأوبالمياههتشرفلكنلمالتوراةلأن-السفلىالعالم

.للعصاةكجزاءالأبديهالنأر-جطموجودبجلاء

منبالقربضوموادىإلىنسبة)هنومالكلمةتحريفهىجثمكلمهإنوق!ل

الأصناملاحراقاليهودأطف!منمسنديمةبصفةتائمتعلالناركانثحبثأورشلبم

وذكرتهذأ،الأبثالةبالنارالئعذيبعنلتعبرجفمكلمةإستعملثوفسد..الوثنية

.مرة77المعنىبهذاالكريمالقرانفىجطم

الكطةرئيسمنبهوذاعليهحصلالذىالمبلغقيمةحددالذىالوحيدهومتىلعل)2(

الفبمة.لهذهنحدبداالأخرىالأنأجبلفيىبردلمحيثالمسبحليدملم
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هوالصحفةفىيدهيغصم!الذى،سيسلمنىمنكمواحداإنلكمأقولالحق11

أنلابد(نف!ممهيقصد)الإنسانإبنإن..(يهوذايقصد)يسلمنىالذى

)1(.00011عنهكئتبكمأيمضى

خير:لأاءالعشا*

معهملهالأخيرالعشاءهووكان-للعشاءتالميذهمعالمسيحإجشى

جسدىهوهذاكلواخذوا...لهموولتلا!يذعلىووزعهرغيفاأخذحيث

أجلمنيسفكالذىدمىهوهذاأشربوألهموقال..خمركألم!أخذثم...

أنبعدوالربالنالىبينجديداعهدأهذادمهواعتبرالحنطايالمغفرةكثيرين

وبذلك،كاهنطريقعنإلاالربمنبالإقترابيسمحلاالقديمالعهدكان

،والناسالثهبينوسأطةفلاالكهنةوظيفةالتعبيربهذاألغىالصسيحفإن

يتوسط.ولايخدموالكاهن

أحدالخفريصيرأنالغريبمنإنه...الأديانعلماءبعضويفول

وكان،السلبيةالمظاهرمنمظهرالخمرأنمععشائهفىالمسيحمعطيات

العنصريكونالذىهوفالماء،الخمرمنبدلاالماءيكونأنالمقبولمن

المسيحأرادوقد،الحيأةللابسانيهبالذىوهوالأنلممانىالدمفىالأساسي

منبذلتوأنهادمائكمفىدمائىإن..الزمنمرعلىلأتباعهيقولأن

والخمرالخبزوليلم!والمأءالخبزيجتمعأن...المقبولمنويكوناجلكم

المسيعحيةطفوسمنطقساالخمر"وشربةالخبزقطعة11صاوتولقد...

القيامة.بعيدالأحتف!قبيلالمسيحيينلكافةسنويايجرى

ليصلبجاءأنههىجوهريةعقيدةعلىالمسيحالسيدصلبمسألةفىالأناجيلتقوم)1(

منه.الفكاكيستطيعلاعليهقدرفالصلب-

19I

http://kotob.has.it



قبلإنهلهوقالؤملاطهاخلصوهولهبطرسبإنكاوالمسيحتنبا!

يكونالفجرقبليقصدأى..مراتثلاثأنكرهقديكونالديكيصيحأن

.مراثثلاثلهإنكاوه

:الابعنالإبنوأنفصالىلربهومناجاتهيس!عإكتئاب"

جداحزينةنفسى11لتلا!يذهفق!والكابةالشديدبالحزنالمطميحث

قائلاربهيناجىأخذثممعىواسهرواهناإبقوا...المولتاحتى

بلانااويدكمالاولكنالكأسهذهعنىفلتعبرممكناكاناق...أبىيا11

عليهكتبهاالتىالصلبعمليةمخهليذهبلرب!هيصلىوظل11أنتتريدكما

الصممبحية.للعميدةطبقا

عنالإبنإنفصلاللحظةهذهفىأنهالمدهيحيةالمصأدربعضوق!

.الاب

يلى:هاالمفدسللكئابألتطبيفىألتفسيركتابيقول

الج!ممديةالامهأجلمنفقطلي!م!مبرحةالامايعانىيسوعكان11

...الابعنالإلفصالبسبأفيلكنالعالمخطايأعنوالموتالوشيكة

منليخلصنانفسهع!خطايانا-خطيةبلاالذىالقدوسالنهإبنحمللقد

ئقومالمسيحيةالعقيدةاقالمصادربعضوتقول"الثهعنوالإنفص!العذاب

المسيحلكن...القدسوالروحوالابنالاب-أقانيمبثلاطةواحدالثهأنعلى

المسيحيينإنقلمدامإلىأدثالتىهىالعقيدةوهذه...إن!ممانأالأرضعلىكان

لهطبيعتينبوجوديقولومذهبللملمميحالإلهيةالطبيعةيوحدمذهببين...

تركزالمسيحيةالعقيدةانووغم(إنسانية)ناسوتيهوأخرىإلهيةطبيعة،

...بينهمانفصامبلاالقدسالروحوهوالإبنوهوالثههوالمسيحانعلى

وصلبهال!هقلريتمفكيف...القي!دة!هتسايرتكنلمالصلبحادئةانإلا

لهكإبن...الثهعنإنفصلالمدميحاقفقيل...يقومئمالقبرفىينامئم...
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إلىف!لكوأدىغموضاإزدادالأمرفامنذلكووغمالصملبحادلثفى...

المطميحيينلدىخاصةالثالوثغيدةحولالتفسيرالحطمنالعثيدافتراض

المئقفين.

:ظلأهيذهوهروبالمسيحعل!ألقبفى"

..يقبلهالذىبالشخصيمسكواأنالهيكلحرسأخبرقديهوذا!ن

سيفهبطرسفاسلرسكليهالقبضألدواالمسيحيقبليهوذاالحرسرأىوحين

الذبنفإنغمدهإلىسيفكودالميمميحلهفقالالحرس!رجالأحدأذنوقطسع

أنالانافدرلاأنىتظنامأضافثميهلكونباليمميفالسيفإلىيلجأون

ولكن...الملاطكةمنجياثماغرألثىمناكثرلىفيرسلأبىإلىاطلب

.وهربواكلهمالتلا!يذلئركهثم...الكتالبيتمكيف

لمحاكملأ:ا"

مجلده!انعقدحيثقيافاالمطممىالكهنةرئبسامامالمدهيححوكم

)1(.للإئباتاليئمهودبعضوتقدموالاثميوخالك!ةوؤساء

ثلاطةفىويبنيهالطكليهثمأنيممتطيعأنهإدعىيدموعأنأحدهمف!

يجب.فلمف!للدعلىيردأنالكهنةرئييىهنهفطلبأيام

فاجالب!ال!هإبنالمدمبحانتهلالحىبالداستحلفكالكفةرئيسئسلا

الأندهمانإبنترونسوفالانمنذإنك!مأضافثمقلتأن!ثيسوع

الدهمماءسحبعلىاتيائم(اللهيقصد،!القدرةيمينعنجالسا(نفسه)يقصد

الروهانأنمعرومانلةهحكمةأهاميحاكملمالمسيحنالاذجيلنصوصمنواضح)1(

لكفهضحواكلدكانواالبروهانرلكنوقضائلاسياسياالبلادعلىبسلطرونكاثوا

يصدقأناجببالاعدامالحكمأنإلا-الخصوهاتبعضفىالفصلحقإسرائهل

رئبس!بافابرأسهاالنىالعلياالمحكمةأمأمالمسبححوكموفدالرومانيالحاكمعلسبه

.اليهودلدىهحكمةأوفعوهىالسنهدريم()تدمممىوكانثالك!ة
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لاكفر(أى)جدفقدوصرخثيابهالكهنةوئيسفشق(صدتهيقصد)

أجابوأرأيكمفماتجديفهسمعتمأنتمهاوشهود..البىبعدبنأحاجة

قائلينبعضهمولطمهوضربوهوجههفىفبصقواالموتعقوبهيستحق..

ضربك.منالم!مميحأيهالناتنبا

يلمموعالكهنةرئيلىسلمثميعرفهلاانهوأقلممميدهوعبطرسأنكرشم

يهوذاإنوقيلبالإعدأمعليهليحكمالرومانىالحاكمبيلاط!ىإلى

.)1(نفسهبشنقأبتحرثملهسلمتالتىالفضةودالاسخربوطى

فاندثمقوجههعلىووقعينتحرلمأنهالردمملأعمألفىجاء!ما

)2(.كلهاأمعاؤهوخرجتوسطه

ويسع:بيلاطمم!الحاكمم!

وكانقلتانتفأجابهاليهودملكانتأولممالهالحأكمأمأميسوعوق!

يريدونهسجينأىاللثمعبلجمهوويطلقأنعيدكلفىالحاكمعادهمن

لهميطلقهسجينأىبيلاط!م!فسألهمبأراباسإسمهاخرسجينعندهموكان

بانبياءيسموقمنتنبؤاتبينربطبأنإنجيلهفىخاصااسلوباإنئهجمتىلأن)1(

أنبهدفوذلكالمسيحللسيدحدثماوبينالبهودىللمسياتحدثوقائععنإسرائيل

التجاوزمنبكئيرالتوفيقحاولفقد،البهودىالمسياهو"يسوع11المسيحأنشبت

قدرالذىالوحيدهوانهبدلللللمسيحإخلالقهايكونقدوفائعوبينالئنبؤاثهذهببن

وكانالقبمةهذهالأخرىالأناجيلتذكرلمبلنمادطعةبثلاطئينيهوذاأخذهاالتىالفضة

ثمنالفضةمنقطعةالثلاطثنواخذوا"11أرميا"قالهماأنبثبلاأنذلكمنهدفه

إنجيلهفىالتوفيقهذأأوردوقدالمسيحعلىينطبق11إسرائبلبنوثمنهالذىالكريم

لزكريا.بللأرمياليستالنبوءةوهذه،القيمةهذهالأخرىالأناجللئذكرلمبلنما

اوجدتالرسلأعمالفإنالأدلوعلى..دقيقايكنلممتىقولأنعلىيدل)2(هذا

يبدوفقالتالتعارضهذائجنبالمسيحيةالمصادربعضحاولتوددصحتهفىالشك

تستندلامحاولةوه!جسدهواندئمقفوقعفان!كسرشجرةبغصننفسهشنقيهوذاأن

مصدرهأىإلى
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بإ!ىيطالبواأنعلىالشعبحرضوأالكهنةولكنيدهوعامباراباس

بصلبه.طألبوابليسوعوليسباواباس

-:يلىماعندياتهمن..همتىويضيف

الحاكم(بيلاطسيقصد)القضماءمنصةعلىجاللىهوو!11

حلمفىكثيرأاليومتضايقتفقدالباووذلكالاكتقولؤوجتهإليهأوسلت

110بدممببه

لمأبجيلأولصاحبمرقسلأنغدياتهمنذلكفالمتىإنونمول

علمفكيفذلكعنفضلا،الأخرىالأناجيلتذكرهلمكغاأبجيلهفىيذكره

أنمعالمسيحتبرئةالحاكممنطلبتوأنهاحلمتقدالحاكمؤوجةبانمتى

هذهمصدومتىلنايذكرلموؤوجته،الحاكمبينسراإلايكونلاذلك

واضافمتىأبجيلبعدكتبتالتىالأناجيلكتابأسقطهاوقسدالمعلومات

فصاحالبارهذادممنبرئاناقائلاالجميعأماميديهغدهلبيالطلىانمتى

فجلدهيلدهوعوأمأباراباسلهمفاطلقأولادناوعلىعلينادمهليكن...الليهود

للصلب.سلمهثم

يدل...الصمميحدمإواقةلمسئوليةأليهودتحملعن-متىو!ث

تبرئةفإنثمومن..اليهودلارادةمنفذاإلايكنلمالرومانيالحاكمانعلى

يخرتكونالفاتيكانباباواتاحدإليهاذهبكما-المسيحدممن-اليهود

الواقع.منصحيحدممببعلىقائمة

الجنوفى:أيدىفىيس!ع*

أحمر)فرمزيارداءوالبسوهثيابهمنوجردوهيسوعالجسنودإقتاد

يستهزئونواخذوا...رأسهعلىووضعوهالشوكمنإكليلاوجدلوأ(اللون

وضربوه(خشبأوحديدمنذراع)منهالقصبةوأخذواعليهبصقواثمبه

وصلوأحتى...الصلبإلىوساقوهجديدمنوداءأألبسوهثموأسمهعلى
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أنوفيضذاقهافلمابمرارةممزوجةخمرايسوعفاعطواالجلجثةهكانإلى

يدئمربها.

المسيح:صلب"

عليهالمسيحوعلقالصليبعنهحملسمعاناقمتىإنجيلخول

واخريصهعنأحدهمالصينوسطمعلقاوكانثيابهتقاسمواثموصلبوه

عنفانزلالالهإبنكنتاققائلينبهيدمت!هزئونالحاضروقوكانيساوهعن

معه.المصلوباناللصانمنهسخركما،الصليب

حتىظهراعدثمرهالثأنيةالساعةومن...إنجيلهفىمتىوأصاف

صرخالثالئةالساعةوفىكلهاالأوضعلىالظلا3حلالظهربعدالثالثه

تركتنيلماذاإلهىإلهىأى11شبقتنىلماأيليأيلي11عظيمبصولتيدهوع

خلفىمغموسةإسفنجةالحاضرينمنواحدلهوقدمايليأينادىأنهفظنوا

.الروحوأسلم!يمبصوتاخرىمرةيسوعصرخئملياثمربهما

)1(الأعلىمنشطرينإندثمقفدالهيكلسئاروإذا...متىيضيف!

وقاهلتالقوووتفتحثالصخوروت!ئعققتالأرضوتزلزلتالأسفلإلى

المدينةدخلواالقبوومنخرجواوإذوقدواقدكانوالقديسينكثيرةأجساد

قالالأرض!ؤلزالوبسبب)2(كئيرونوراهميدهوعقيامةبعدالمقثدهة

ال!ه.إبنهذاكانحقاالجنود

الذىا+دداسقدسومكانالقثدم!مكانبينتفصلالتىالممئارةالطكلبحجابيقصدا)1

دورأندلالةالحجابلشقاقالمسيحيةالمصالروئقولفسيهاللهوجودبنصور

.حجاباىالناسعنكحجزهيعدلمالالهوانإنتهىتدالك!ة

بقيامةيتعلقفيماإنجيلهعلىمنىاضفاهالذىالوصفهذامناقشةلناسبق)2(

اببه.الرجوعنرجو-التديمممين
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وقيامته:يس!عفىفن"

فىودفنهكتانمنبرداءفكفنهيسوعجثمانيوسفبدعىمنتسلم

القبربابعلىكبيراحجراودحرجالصخرفىحفرهالذىالجديدقبره

اليهودوطلبالقبر)1(.تجاهجألسلينالأخرىومريمالمجدليةمريموكانت

منقيامتهويدعونجئمانهتلاميذهيطمرقلاحتىالقبرحراسةبيلا!من

الصلبأالأحديوموفىالقبروحرسوافذهبوا-بذلكلهمفسمحالأهوات

قبرلزياوةالأخرىومريمالمجدليةمريمذهتأالجمعةيومكأنوالدفن

عندمنملامحالأنحدثقدعنيف!زلزالفإذا:-متىويضيف-المسبح

وثوبهكالبرقمنظرهكانعليهوجل!م!الحجرودحرجاللممماءمننزلالرب

وصارواالذعرأصابهمالقبرحراسالجنودوأوهولماكالثلجابيض

كالمولتى.

أنكماأعلمفاناتخافالا:كائلاالمرأتبنالم!فطمان11متىوأضاف

المكانوانظراتعاليا...قامفقدهناليلىإنهصلبالذىيسوععنتبحثان

بينمنقامأنهتلاميذهوأخبرابسرعةواذهبافيهموضوعاكانالذى

.11ترونههاكالجليلإلىيطمبقكمهووهاالأموات

فق!إلتقياهولكنهما...وأيئابماالمسيح!ميذلابلاغالمرأتانذهبت

لاي!مموعلهمادنقال...لهوسجدتابقث!ميههنهماكلفأمسكتسلام-لهما

الجليل.فىيقالجونيأنتلا!يذىواخبراإذهباتخمافا

:؟قيامتهوأفىعوأيس!عجثمانالتلاميلىسرقهلى"

المسيحصلبمنذبدأتالتىالحبوهريةالخلافنقطةلالك

العقيدةبينالالهشاءماوإلىالانوحتى(والمسيحيةاليهوديةللديانتينطبقا)

المدميح.امهيلبطتالأخرىمريم)1(
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الصمميحية.العقيدةوبيناليهودية

سرقواتلاميذها!نيقولونبلالمسيحبقيامةيؤمنونلا....ا!هود

إنلهمأقال!كاانئعلنانالمرأتانبينماالحراسمنغفلةفىجثمانه

الأموالا.منقاميلمموع

رؤساءعقدوبالتعالى...بالمقبرةموجوداالجثمانيكنفلموبلمطح

ليلاجاعوأتلاميذهبانالحراسوشهد...القبرلحراسمحاكمةالكهنة

ندوههم.وقتفىالجثمانوسرقوا

للحرالم!وشوهقدمواوالشيوخالكهنةرؤساءاءن...يقولمتىلكن

موتهبعدقيامتهإدعاءالتاتبطلثمومنالجثمانسرقواتلاميذهبانليشهدوا

يكنلممئىأنغير.سكليهماملىبماوشهدواالرشوةقبلواالحراسوأن...

عليهاشاهدايكنلموهو-الرشوةمسالةإصطناعإلىحأجةف!ى

حتىالملشحديثيسمعوالمالحراسلأن...إنجيلهفىيدونها-حتى

قائماالمسيحيروالمالحراسانكما-ذلكوقررنزلمالطابأنيشهدوا

ومربمالمجدلي!ةمريمإلايكلملمبالإنجيلوودكما-فالم!-قبرهمن

بأنهالحراسيشهدأنالطبيعىمنفكانبهماإلايلتقلموالمطميح،الأخرى

...الجئمانسرقواالذينهمتلاميذهبأنوقولهم،الجثمانإختفىنومهمأثناء

تكونثم...ومنالجئمانسرقمنيرىلاالنائملأن-إستدولمجردهو

منطقىأمرهوالقبرمنسرققدالمسيحجثمانبان-الحراسشهاده

بل..صادقونأنهميعنىلاوهذا..الرشوةلمسالةداعدونيلهمبالنسبة

منطقمنالأقلعلىأوواستدلالهمهنطقهمزاويةمنالوافعيقروونإنهم

قياهةبعقيدةتتمسكالصمميحيةوالديانةهذا،بعقوبةعليهمالحكممنالخوف

باناليهوديلمسكبينماوجوهرهاالديانةركيزةتعدوهىموتهبعدالمسيح

فىالحراسشهادةمنثابتذلكوأندفنهبعدجثمانهسرقواالملمميحتلاميذ

يكونأنالمقبولمنليلىأنهويضيفونلهمعقدتالتىالمحاكمةمجمع
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...تلا!ي!ذهبعضحتىأون!مغاءعدةأوإمراةهىالقيامةعلىالوحيدالشاهد

.الشهودمنلغيرهميظهرلمفلماذا

:لتلاميذهيظهرالمسيح*

منطقةإلىذهوافقدعشرالأحدتالميذهأفاإنجيلهفىمتى!ل

ولكنلهسجدوارأوهفلما(إسمهيذكرلم)لهمعينهالذىالجبلعندالجليل

كلإلىدفع11لهمق!المسيحاءنقائلامتىويضيف...ال!ثمكداخلهمبعضهم

وعمدوهمالأممجميعوتلمذواإذنفاذهواالأوضوعلىالسماءفىسلطان

.11القدسوالروحوالإبنالابباسم

:الثالوث*

منأولهوويعتبرالثالولئاعقيدة-انجيلهفىاوردالذىهووصتى

العقيدةهذهكانتوقدتماما..منهاخلثالأناجيلبعضإنبل-أوودهسا

حورواوأنهمالئالوثمفهومبإختراعاللاهوتعلمأءالهمواوقدجدلمئاو

أقانيم.ئلاطةذوالثهأنبهأيقصدلمالتىمتىكلمات

ألمسيحية(المصادرهنو!)الحياةبكنابجاءوفد"

النالىبعضوأن...الئالوثحقيقةتؤكديسوعالربكلماتإن11

الكتابفىدلالتهوتغييرالئالوثمفهومبابتداعاللى*هولاعلماءيلهمون

منمباشرةيأئىالمفهومهذافإنمتىإنجيلفىوردكماولكن-المقدس

المقدسالكتابفىتردلمالئالوثكلمةأنحقيقة...نفس!هيسوعالرب

والإبنالابالأقانيمالمئلثالواحدا!سهسكنئمامأتعبرولكنها

11.القدسوالروخ

يلى:بماالئسلبمالعقيدةونفترض

واحدال!أن
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واحدوالانوالته

واحدالتدسوألروحوالإلنوالمحته

الابنأنجمرتننصللاالأفانيمهذاولكن...الأداني!مهلالثفالنهإذن

علىويجل!ىسيقومالإبن...القيامةوحتىالصلبساعهال!هعنإنفصل

فصاراجلهمهنأبديةذبيحةليكونالب!ثمرإلىإبنهأوسلالاب..أبيهيمين

والالباوالإبن...الابهووالإبن...الابنهوالابلكنإلهولكنهإنطمانا

الاله.هوالقدسوالروح

مبحلثافىالأوبعةالأناجيلفىبالتفصيلنبحثهافدهوفالقيامةعناط
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وأسفاركتبفىالنبوءاثبعضبينالرابطةهومتىإنجبل!!ر

لهمكتبالذينلليهودليئبثالدهلامعليهالمسيحشخصيةوبينإسرائيلأنبباء

-:بينهاومنالمسيحي!مموعذاته!اليهودمنالمنئظرالمسياأنالانجيل

موت4-،الأطفالمذبحة3-هصر،إلبىالهروب2-،يولممن!حلما-

بعضفىئنعكرلما!احدالثاوهذه،المعموديةعلىالتشسديد5-يهوذا،

المجوسؤيارةومنهاأخرىبأحداثإنفردمئىاقبل،الأخرىالأناجسيل

أوردكما.الحراسورشوةبيئطيىزوجةوحلمالمحسيحمعأخرينوقيامة

وسكنالناصرةتيمممىبلدةإليوصلالمسيحأنالثانىالإصحاحفىهتى

كلمةتردلمبينما6ناصرياسيدعىأنهالأنبياءبلسانقيلماليتمفيها

.الأنبي!اءوأسفاوكتبفىناصرى

أنهليثبتإليهمتىنسبهالذىداودهنتبرأيطموعأنمتىذكركما

نلمملهمناولداودإبنايكونانمنالمسيحالسيدتبرأإذ،المنتظرالمسيا

ما22Jالاصحاحراجعاإبنالهبكونثممزاميرهفىوباداوديدصهفكيف

.(الموضوعط!افىلمحواستةلناسبق

:الثالوثعقيدة"

حرفيايذكرهالمواقإنجيلهفيلمئىئعبيراكانثالثالودثاعقيدةلعل

إفنفأذموا...*قيامتهبعدالصمديحلسانعن28الأصحاحفىقالىبل

."القدلىوالروحوالأبنالالبطباسموعمدوهمالأهمجميعولالمذوا

إليم!مميحيونكئاببينهموهنالأديانهقارنةعلماءمعظمذهبوف

إلتوىبئفسيرمتىكلماتفسرواقدالمطميحىاللاهوثعلماءبانالتول

انعنفضلا،الثالوثجمارةمتىإنجيلفىيردلمحيثودلالتهبمعناه
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الهايعبدوناليهودكانوأبما...تماماالتوراةمنهاخلتقدالثالوثعقيدة

القدسوالروحوالابنألابعقيدةإلىيشيرمانصوصهافىيردولمواحدا

الخملممةالأسفاو)أيضاالتوراةفىتردلمالمخلصالصمميافكرةوأن،

اهى1الاب11كلمةوان،الأنبيأءأسفاوبعضفىوردتوإنما(الأولى

لابالاباللهوصفإنوكالواالثه،عنبهايعبرالمسيحللسيدخاصاستعمأل

واالمجازيةالأبوةولكنهاالإبنعنألابإنفصالفىالمتمثلةالأبوةبهيقصد

بالجبروثخلقهيعامللاحأنياأبابأعتبارهالنهتجاهالإنسانمشساعرهى

محبةالملدهيحيةفى-فالثه...والحببالحنانكابنائهيعاملهمبلوالقلمموة

وهو...للهالجديدةبالصفةئلاميذهيكرزأنالمسيحدعوةكانتثمومن

كلانذلكيعنىولا،البشرلكلبلفحلمبللمسيحأباليلم!فهوالاب

.الأبمنالأبناءمنزلةفىهمبلحقيقةابناؤههمالبشزأجناس

-:متىإنجيلفىقالاأنهذلكواية

إلىوصرعليكالبابواغلقغرفتكفادخلتصلىفعندماأنتأ!11

قالثم....يكافئكهوالخفاءفعىيرىالذىوابوكالخفاءفيالذىأبيك

....إسمكليتقدسالسموالتافىالذىابانا...الصلاةهذهمل!أنتمفصلوا

000011ؤلاتكمال!دهماويابوكملكميغفرؤلاتهمللناسغفرتمفإنوقال

الثهبإسماستبدلاللممالمعليهألمحلد!يحأنالقوليمكنفإنهذلكوعلى

فىأهـ3اءولولع+ولحث!5أ13ولهعبروقداط!،لابأإسم)يهوه(اتىالتور

إن00011بقولهذلل!عنالوسيطالعصرفىالمسيحيهالفلسسفةروحكتابه

لفظوأن...السماءطيوريطعمالسماويالآباندائمايرددكانالملدهيح

نايعنىماوهوالإلهي!ةالعنايةعنالصمميحيةللفكرهالعميقالتعبيرهوابأنا

لكريتيسفللمدفهيناقضماعلىقامتقدا!وهيةفىالمسيحعقيدة

Lucretuis!الكونيئجاهلالثهانع!المرتكزةوارسطووديموقريطيلم

تمتدحانيااباالثهمنتجعلالمسيحيةالعقيدةأنحينفىبهيكترثولا
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الكوناللهخلقالآبوىالحبخصومنالخردلحبةحتىبمخلوقاتهسكنايته

000011ابويةإحاطةبهوأحاطمجدهيظهرلكى.العدممن

ألمسيح:قيأمة*

إنجيلهفىمتىأوودهاكما-المسلحقيامةعقيدةناقشناأنلناس!و

عندماتمئيليةووايةإنجيلهمنجعلمتىإن11كايننجطمرالأبعنهاق!حيث

حجابأنإلىاشاوعندماخصباكانخيالهوأنالصمديحقبرحراسعنتكلم

والصخوولزلزل!والأرضلأسفلفو!منإثنينإلىإندئمققدالهلكل

منوخوجواالراقدلنالقديسينأجسادمنكثيروقامتفحتوالقبورتشققث

أنيعنىبما11للكثيرينوظهرواالمقدسةالمدينةودخلواقيامتهبعدالقبوو

الأناجيلفىلهمثيليردلمالمسيحقيامةعلىرومان!ممياوصفاأضفىمتى

فىخيالهوإعملالحوادثلدوينفىدقتهعدمإلىيشيرماوهوالأخرى

إنجيله.

الصمميحيةالمصادوفإنولذلكالمسيحيةالديانةوكيزةهىوالقياهه

الفكراوالمنطقإعص!دون-وجدانيابهايؤمنواانالمسيحيينمنئطلب

القادالثهإلىمنلمموبةوباعتبارهاالمسبحمعجزاثمنكمعجزة-لئمانهافى

شئ.كلعلى
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خهإثعيلف!هامةشخصببات

الإنجيلى:كاتب....متى)1(

ا!دثمعلليهالمسيحالسيدأتباعمنوهو-للضرائبجأببامتى!ن

ظهووهزمنإنويقالالمسيحعصرإنتهاءبعدإلاإنجيلهيكتبلمأنهإلا

وقد(م7575/حوالي)،للميالسالأولىسنةالستينبعدكحأن

ئكونتكادعبارالتمنهونقلقبلهظهرالذىمرق!ىلبإنجيلمتىتائر

الأناجيلمنالأولىالمرتبةفىمتىإنجيلوضعفقدذلكورغم،حرفية

الجديد.العهدفى

جباة)العشاوينبينمنوكان،نأحومبكفريقيمكأن-وهتى

لجمعال!ئمعبعلىالغائ!يدخلونالعلثماروقكانحيثالفاسدين(الضرائب

لأنف!ممهم.بعضهاواحتجاؤالضرائبمنقدرأكبر

مماوالخاطئينالجباةبعضبهوكأنمتىبيتإليالمسيحذهبوقد

قالواحيلثط،(الي!هوديةاللثدريعةكتالبأ)افريسيينمنالأقاويلعليهمأثاو

عليهالمسيحعليهمفردوالخاطئينالجباةمعمعلمكمياكللماذالتالميذه

..المرضىبلطبيبإليحأجةفىالذينهمليسواالأصحاءبأنالسلا3

خاطئين.بلأبراوالأدسكواجئتمافإننى

جاءثم11نفسهالمسيحقلولقد،الشعبمنمكروهأمتىكاقوقد

ولممكيرشرهرجلهذافقألواويشربليأكل(نفسهيقصد)!الإنسانإبن

.11والخاطئينالضرائبلجباةصديق

منواحدإليمتىيحولأنإستطاع..ال!مملا3عليهالمسيحأنغير

وانخرطوظيفئهمنإستق!إذبتعاليمهالعاملينالمخلصينتلاميذه

المسيح.للسيدتابعا
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:ألنجاويولممف)2(

يهودياكان-المسيحأممريمخطبالمسيحللسيدالروحىالأبهو

علىيئماليهودىالزواجوكان-اليهوديةللشريعهطبقاالخطبةتمتئمومن

هيوالثانية،الخطبةعلىالأسرتينموافقةهيالأولى-مراحلثلاث

ويظل-مرتبطينالعروسانيعتبراللحظةهذهومنذالناسبينالخطبةإذاعة

الجنسيةالمعالئمرةفيهافتباحالثالثةأما،الطلا!أوالموتحتىالاوتباط

.بالدخوليسمىماوهو

يوسفمنبهأالدخولقبلمتىبأبجيلوودكما-مريمحبلتوف

للطملطاتالوقتهذافىيمكنوكاق-بطلا!هاوهمسوءابهايولممفافظن

انغير-بالرجم-زانيةباعتباوها-مريمعلىتحكمأناليهوديةالقضائية

فاقد.مالقثس!،الروحبقدوةكانمرليمحملأنوأفهمهجاءهالم!

يوسفلقيوفد،للعقابيعرضهاكانعنهابتخليهلأنهمنهاالزواجعلى

تيمنهبعدبنفسهالأمريحسماناختارولكنهاطهصنشديدةمعارضة

.طاهرةمريمأن

علىوأشرفالنجاوة(المسيحيسوع)إبنهوعلمنجارايوسفكان

الفصحعيدفياووشليمإليإبنهاومريممعيذهبوكانالناصرةفىتربيته

.عودهاستوىأنبعدالصمميحفىالعادةهذهوتاصلت

شخصيتهتكنلمأنهإلاللمطميحالروحيالابيعتبريوسف!انور!

ذكرهجاءوقدحيأتهلمعنيفىخطأهيتتبعوالمإذالأناجيلكتأبلدىمؤئرة

عننعرفولاعشرةالثانيةسنالصبيبلوغعندالأناجيلفىمرةلاخر

الدمن.هذهبعداخريمعلوماثثمةموتهأوحياته

ولدتأنبعدمريممنتزوجيوسفبانإنجيلهفىملىقطعوقمد

يلبى:ما(اإصحاح)بالإنجيلوردأ؟...يلمموع
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هخطوبةهريمأمهكانت:هكذاولادتهتمتفقدالمسيحيلمموعأ!11

يوسفكانوإذالقدسالروحمنحبلىوجدتمعايجتمعأأنوقبلليوسفما

فىيفكركانوبينماسرايتركهاأنفقرربهايلثمهرأنيردولمباواخطيبها

تخفمالاداودإبنيوسفيايقولحلمفيلهظهرقدالربمنملنإذالأهر

الروحمنهوإنمابهحبلىهبىالذيلإنبيتكإلبىعروسكبمريمتاتىان

خطاياهممنشعبهيخلصالذيهولأنهيسوعتلممميهوأنتإبنافستلدالقدس

ئحبلالعذواءاقها..الفائلالنبيبلسانالربفالهماليتمكلههذاحدلثا،

فعلنومهمنيولممفنهضولما11معناالثه11أىعمانوئيلويدعىإبناوتلد

بهايدخللمولكنهبيئهإلىبعروسهفالىالربمنالذىالم!بهأمرهما

11ي!غموعف!ممماهإبناولدتحتى

المصادرهنو!المفدسللكتابالئطيقىالئفسيركتابوفى

-:يليماوردالس!يحية

إنهومعحبلىمريمأنإكت!ثمفأنبعدصعبأموقفايوسف!واجه!11

نأإخ!ارأفإلاكدرهمنيحطأنيمكنلهؤوجةمريمإتخاذهأنيعرفأكان

.!اللهلأهرإطاعةينزوجها

أنإمافقطإختياريناماههانيوسفظنوبما11:يليمافيهوورد

نأهوئاكبديللديهكانالتهأنإلاللرجميلمملمهاأوهدوءفىمريميطلق

.11يتزوجها

...بالملمميحفيهحملتالذىالوقتفى-طاهر.ةعذواءكانت!!م

ثملهكإبنلنفسهالمولوديوسفماون!مملبأ،يوسفتزوجثذلكبعدأنهاإلا

...والبناثالأبناءمنعددايوسفمنمريمانجبت

ويوسفيعقوبوهمالذكوومنالمسيحأخوةمتىإنجيلذكروور

متىإنجيلراجعأأسمائهنعنيفصحفلمالأنالئاأماويهوذاوسمعان
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سابقبحلثفىالموضوعهذاعنأوودناهأقسدبقماوواجع13أصمحاح

.امرقدم!إنجيلمن3إصحاحأيضاو

لوقاإنجيلأما،المسيحولادةكيفيةعنمرقسأبجيليتحدثلم

الملاكانأبرزحيلثمتىبإنجيلجأءلماتمامامغايربوضععنهافتحدث

هوالمالكوكان(ليولممفالمالكظهر-متىأبجيلفىبينما)لمريمظهر

المالكلسانعلئيليماالأنجيلمنالأولالإصحاحفيوردوقدجبرأئيل

00011يسوعوت!مممينهإبناوتلدينتحبلينانثوها...مريمياتخافبىلا11

11المالكفأجابهارجلاأعرفلستوأئاهذايحدثكيفللمالكمريمفقالت

يدعىهنكالمولودفالقدوسلذلكتظلكالعليوقدرةعليكيحلالقدسالروح

.11إتمامهعليهيلممتحيلوعدألثهلدىفلي!م!....الثهإبن

ملىبهتحدثالذيبالوضعالمسيحولادةعنيوحناأبجيليتحدثوك

بالروحمريمعلىحعلالذىالربملاكالبىيشرلمأب...لوقادونهأو

أنأوردإنماوبالمسيححبلتعندمامريمإرتألتهالذيالحلمأوالقدس

وكانألنهعندمنكانوالكلمة...الكلمةكانالبدءفي11الثهكلمةهوالمسيح

لموبغيرهشئكللمكونبه...الثهعندالبدءفيكانهوالثههوالكلمه

.11شئأييتكون

منذكانولكنهمريممنولدعندمافحسبيوجدلمالمسيحأنبمعنى

نمومنالمسيحعلىالألوهيةصفةأضفىيوحناانأي،الوجودأبديالأزل

كانذلكأنباعتباوولوقامتىتحدثكمامريممنولادتهعنيتحدثلم

كماالأوضإلىنزل-إله-تقديرهفىفهو-لهقيمةلاعاوضاعملا

لها.أهميةلانزولهفطريقة،الإنسانينزل

أنرغم...لحمبيتفىالمسيحولادةسببعنيحدثنا!ظوإنجيل

القيصرأبئ...فيقولا2إصحاحراجع1..الناصرةمنومريميوسف

يوسففتوجه،الإمبراطوريةسكانبإحصاءمرسوماأضدرأوغسطلم!
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ابيهينتيممبالذىداودمثينةوهىلحمبيستإليخطببتهومريم

حبلىمريمكانثبينماالإحصاءلنىمريموإسمإسمهليدمجل-يوسف

بها.فولدقهلحمبيثفىالمخاضءهافجابيسوع

يعقوبإبنفهوداودندملمنينحدريوسفأنالانجيليةالاتاووص

أفاموقدويممىوداودسلبمانإلينسبةسل!مملةوتمتدابيداؤوبنمتانبن

أماكنإليوالمسيحهريمهعيللقلوكانلحمبيتفىئمبالناصرةيوسف

.سنواتعدةفيهاوأقاممصرإليجاءإنهفقيلمتعددة
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صفمىإثعيل

السيدتلاميذمنواحدايكنلم-مرقسيوحناهوالإنجيلهذاكاتب)1(

الأولىالتباثميريةوحلتهفىلب!لسمرافقاكانوإنماالسلا3عليهالمسيح

حياةسرددت!التيالأناجيلأولأنهونعتقداهلهاإليرومافىكتبهوقد

ع!ثمرةثمانبىالإنجيلهذافىبلغتالتىمعجزاتهوخاصة،المسيح

واكتفىمتىإنجيلفيوودثالتيالأمث!يتناوللمولكنهمعجزة

..فقطمنهاباوبعة

المسيح!دعنبياناتأيةإنجيلهفىيذكرلممرف!ىانالغريبومن)2(

اباباعتباوهالنجاريوسفإلىالمسيحنط!مبالذيمئىلأنجيلخلافا

.المعمدانيوحنابكرازةمرقسإنجيلبدأوقدروحيا

الأوبعةالأناجيلأكثرهومرق!ىإنجيلاءنالمسيحيةالمصادروئقول

الأناجيل.أقصريعتبرولكنهترتيبا

ندوىولاإبنا،باعتباوهالثهإلبىالصمعيحمرق!ع!ينسبالانجيلبدايةوفى)3(

المجاؤية.البلنوةأوالمباشرةالبنوةيقصدكانإذا

كأنحيثوالفريلغميينالمسيحبينالصيامحديلئاصرقلىلنايعرض)4(

السيدسئلوحينالمسيحلفكرالمعتنقينكبقيةيصومونلاالمسلحتلا!يذ

بينهموالعري!ىيصومواأنالعرسأهليقدوهل!ق!ذلكعنالمسيح

ذاكفيومبينهممنوفعقدفيهاالعري!ىيكونأيامستأتيولكن...

ا)1(ايصومون

لهقلإذوأخوتهأمهوؤيةالم!مميحالسيدرفضالأنجيلايضاتناول51(

منالملمميحفاجابهمبطلبونك!الخاوجفيوإخوتكأمكاقاها1البعض

متىإنجسيلفىالحوارهذاجاءوفد18لمالثانيالاصحاحراجع()1

.أ-417لم9الاصحاحفي
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أميهمهؤلاء11وقألحولهالجالسينفينظرةأداوثم11وإخوتيأمبى

11.وأمىوأختيأخىهواللهدةبإرايعملمنلأنوإخوتى

المسيحتسميةإلىانتهىالذىالحوارمرقلم!إنجيلايضالنايعرض)6(

الناسقولعنسألهمحينالتلا!يذبعضلسانعلىالانجيليقولحيلثما

سألهمئم...(قتلقدكان)الذىالمعمداقيوحناإنكبعضهميقول:فيه

هوأنت11قائلابطرسسمعانفأجاب11أناأنىتقولونمنوانتم11

فمأيونأبنياسمعأنلكطوبىيدهوعلهفق!11الحييالثهإبنالملمميح

.11السمواتفيالذيأبىبلودملحمهذالكأعلن

هذهوعلىصخرأئتلكأفولأيضاأنا...لهوقالبطرسباوك3

ملكوتمفاتيحأعطيكوعليهاتقوىلنالجحيموابوابكنيسئيإبنالصخرة

علىتحلهوماالسماءفىوبطقديكونالأرضعلىتربطهمافكلالسموات

المسيح،إنهلأحديقولواانتلا!يذهحذوثمالسماءفىحلقديكونالأرض

مفاتيحلهأعطىانهفرغم،بطرسعلىالمسيحغضبمألممرعانولكن

11لهقالاللحظةذالثفىإذالمؤمنينالقدي!ممينموضعفىووضعهالسماوات

بلالثهبأمورلاتفكرلأنكأمامىعقبةأنثلنميطأنياأمامبىمناغرب

.11ال!ثميطانبأمور

أتباعهعلىفحرمهالطلاقعنالمسيحتعاليمهرقسأنجيلتنأول)7(

الناموسلتنقضجئتماوأنتمولممىشريعةأحلتهلماذاسئلوعندها

ولكنؤوجاتكمبتطليقهوسىلكمسمحقلوبكمقسأوةبسببالمسيحقال

.)1(البدءعندهكذايكنلمالأمر

ويطلقونيتزوجونكانواوإسحقكإبراهيمالأولينالاباءمعظمبأنالملاحظةتجدر1()

.الزوجاتمنمئاتلهكانتسليمانأنحتىزوجاتهمبتعددلمويسمح
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":الإبرةوثقبالغنى"

علىالصعبمنأنهلكمأفولالحى11الأغنياءعنالصمميحالسيدق!

إبرةثقبفىالجمليدخلأنلأسهلوأنه،السمواتملكوتيدخلانالغنى

.011إصحاح111السمواتهلكوتالغنىيدخلأنمن

الأبديلأ:الحياة*

الدنيا.الحياةبعدثانيةأبديةحياةوجودعنالمدهيحأفصح

لنه:لةومالقيصرلقيصرماأعط"

لهقالوا...القيصرضدبكلمةالمسيحيوقعواأناليهودأرادعندط

لقيصرلقليصرماأعطواعليهم...فردلاأملقيصرالجزيةندفعأنأيحل

لئه.لئهومأ

طلأئكة:النال!-ألقيامةيوم*

أبديةحياةووجودالأمواتبعثعقيدةمنخلثدداللوراةلأننظرا

تكونؤوجةأكطعنبالسؤالإحراجه-اليهودحاولفقد،الباثمرقلبامهبعد

عليهمرد-النساءمنعدداتزوجقدكاناقهوتهمنقيامتهبعدللرجل

يكونونبليزوجونولايتزوجونلاموتهممنالنا!قيامةعندبأنه

)1(.السموا!فيالذينكالملاطكة

ثانية:مرةالمسيحمجييءوعللأماتتو!يت"

...الأياملالكفىولكن11المسيحالسيدلسانسكلىمرق!م!إنجيلقي

هناكيكونلنأنهينيدكالملائكةلبعثونافاسوكونالتيامةعنالمسيحالسيدكلمات)1(

جفم.بوجودأقرفدالإنجيلانإلاحساب
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القواتوتتزعزعالسمأءنجوموتتهاوىضوءهالقمرويحجبالشصىتظلم

بقدوةالسحبفىاتياالإنسانإبنيبصرونسوفوعندئذالسموالتافىالتى

أحديعرفهمافلاالدهاعةوتلكاليومذلكوأما11اضافئم...ومجدعظيمة

.11الابإلاالإبنولاالسماءفىالذينالمالئكةلا

الإبن.عنالابإنفصلعلىواضحتعبيروهذا

ي!سوعالربقالعندما11بالقولذلكعلىالم!دهيحيةالمصادووتعلق

علىإنسأنانهأي)ناسوتهيؤكدكانالنهايةوقثيعرفلانفسههوانه

واحدوالابيدمموعوالردباالوقتيعرفالانال!هأنفىشكفلاالأوض(

المحدودغيرالاستخدامعنبإختياوهتخلىإنسانايلمموعصاوصصدماولكن

.)1(ااالإلهيةلقدواته

فىأوفى:إبنأنهينكرألمسيح"

منينحدرأوداودإبنأنهالملمميحالسيدأنكرأيضامرقلىإنجيلص

-:يليمابالانجيلجاءحيثمجاؤأأوحقيقةنلممله

داودفإندأودإبنهوالمسيحإنالكئبةيقولكيففقأل...11يدهوعوتكلم

أعداعكأضعحتىيمينيعنإجللىلربىالربقلالقدسبالروحق!نفسه

11.إبنهيكوناينفمنالربيدعوهنفسهداوددامفما-لقدميكموطئا

!ق11ق!مزاميرهأحدفىداوداق...نقولالعباواثلهذهوضط

أنأياليهودم!عمياذلكمنداودويقصد000011يمينيعنإجل!م!لربىالرب

هوويكونداودوبالمسيايكونفكيف،ربههوالقادمالمسياإنيقولداود

بانالفولالمقبولمنفليم!الحقبقةمنلهظلولامنطقيغيرتفسبوأنهنرى)1(

المسبحالسيدانعنفضلا...ينخلىولمن...الإلهةفدرأئهعنلتخلىالد

طبيعتهفىالمسيحكانأنوفثحاليكأمروليسمستالبلأمرعنيتكلم

المسيحبة.للعقيدةطبقا-الناسوتبة
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الصسيحفإناخروبمعنى)1(نسلهمنمنحدراأوداودأبنالوقتذاتفى

وبه.بانهداودوصفهالذىالمسياأنهأساسعلىلداودإبنأيكونأنيدمتنكر

التطبيق!التفلمديركتابفىوردحيثذلكالمسيحيةالمصادرو!!د

إنسانمجردمنجدا.أ!مالملمميحأنيدوكوالمالدينيينالقادةفإن11مايلي

282-ص11بشريةصورةفىنفلممهالثههوبلدأودنسلمنبشسرى

.12إصحاحمرق!ىإنجيلوراجع

ألمسيح:وأسعلىالعطرلممكبتالتىومويمعنيابيت"

يوجدحيثغيأبيتفىيبيتكانالمسيحأنمرك!ىإنجيل!سجل

سكبتالتىهيإلعازراختومريم،ومرثاومريم.إلعأزرمنكلمعه

المسيح.وألىعلىالنأدرالعطر

:يهوذاعنالمسيحونبوءةالأخيرالعشاء"

متكئينكأنواوبينماتابعاعشرالأثنىمعالملمميحجاءالمدهاءحللما

الإسخربوطى.يهوذايقصدوكانسيسلمنىمنكمواحدااءنق!يأكلون

:والدملجسدا"

العلئماءوأصحابهالم!مميحئناولأنبعدأنهكتأبهفىمرقسيسجل

كتابمنبضماوفرأواداودمزامبربعضوونمواللصلاةقامواا!اخير

ئمبعداليهوديةالديانةمنتخلصقديكنلمالم!مميحأنذلك-القديمالعهد

منالخروجئذكاوعيدوهو-الفصحمائدةعلىئقليدليينبأمرينالمسيحقام

هنهافاحائ!مةخطايالهنسبتو!دملكهوبلنبيأداوديعتبرلا-القديمالعهدان11(

مزاميرهأنالقوليمكنولا...بهاليفوزؤوجهافل!ثمجييثمهقائدلزوجةإغتصابه

أغلبفىبهايقصدلاربوكلمة-مناجاةهيبل...لاهوتيةحقائقعنتعبر

إنسانا.كانولوالسيدمعنىبل-الالهمعنىالأحبان
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معنىعليهماأضفىالم!مميحلكنالكالم!وشربالخبزتمريرهما-هصر

دمه.إلىياثميروالخمرجسدهإلىيشيرالخبزإذاخر

المسيحية:المصافىوفىالمسيحعملب*

لاتفاقختامهوالصليبسكلىيطموعموتأنإليالمصادرهذهض

الجن!م!وبين(المسيحيةالعقيدةفىي!مموعهوالذى)النهبينجديد

لغفرانباثمريةإلهيةذبيحةليكونللصلبنفسسهالثهيقدمحيثالبلثمرى

الجديد،العهدسمىالإتفاقوهذاالأبد،والىواحدةمرةالخطايا

غفرانكانحيثالقديمالعهدفىوودعمأيختلفسكهدوهو

حيوانية.ذبيحةبئقديمالخطيئة

الثه،إبنهوصلبالذىا4نتقولالمسيحيهالمصادوبعضأنعير

الابنأنمنالصمميحيةالعقيدةسكليهتوالترتماتغفلالمصادوهذهولكن

)1(.بينهماإنفص!لاواحدةذاتهووالاب

:لإنقاذهأطه!عيحاولىألمسيح"

يخلصهأنوبهيناجياخذالمسيحالسيدأنإنجيلهفيمرقسسجل

عنيفابعدلديكملممتطاعشئكلأبىيا11يقولإذوالقلرالصلبكاسمن

.11انتئريدمابلأناأويدمالاليكنلكنوالكأسهذه

وبينالمسيحالطميدبينانفص!وجودعليللتدليلكافيةالعباوةوهده

..المسيحيريدهمافلي!ىوالقلرالصلبحادثمنينقذهأنيناجيهلأنهالثه

الب!ثرمنواحد!ببدويصلبيقتلالنهباننؤمنالنىالوحيدةهيالمسبحيةالعقيدة)1(

طبيعتينلهانأي-الدطبيعةبثنائيةيقولالذىالمذهبولعل،البشراجلومن

هي،إلطةوطببعةالأرضعلىالمسيحوجودوقتفأئمةكانت(إنسأنية)ناسونية

00011جديدمنفبامتهثموموئهوقلالهاللهصلبدلالةمنللخروجاشارة
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المصادربعضاقبلمزدوجتانإوأدتانهناكإذن.أدنهيريدهماولكن

يتمرداودثهيتنكرلم(الصمميحأى)لكنه11بقولهاالمعنيهذاأكدتالمسيحية

أدثه"يريدهمابكلالقيامفىوغبتهمرأوأأكدفقدإوادتهعلى

الإنفص!كاشط(الصلبأئم!)الكأسهذه11:المصادرهذهوتضيف

)1(.0011الاباللهعن

س!ع،دأ*هأ+ولس!أكأحعولد!دأ!أ!الحياةكتابراجع

تاليف:لندنطبعة

Ronald A BeersوDr. Bruce B. Barton

Dr James .C Galvinاخرين.و

.Drمراجعه Kenneth .S Kantzer

الانجيلي،اللاهولأعلماستاذ

Dr 070 Gilbert Beers ! Dr. Barry Beitrzel

واخرين.الساميةواللغاتالقديمالعهدأسلاذ

المسيح:عليالقبفى"

الجنودوبعضالهيكلعساكرمنفرقةألاسخربوطىبهوذأأف

لمماقواثم،لمحاكمتهالدينيةالمحكمةإلىقدموهوالمسيحعلىللقبضالرومان

أنهعليهفشهدوا-ال!ثمهودالمحكمةوأستدعت،،الكهنةرئيلىألىالصمميح

.ايامثالثهةفىيبنيهثمأيامئلاطهفىالهيكللمميهدم

بنعمفاجابالمباركإبنالصمميحانت..الكهنةوئيلم!سالهوعندط

بالموثعليهفحكمواشهودإلىبعدبناحاجةلاوقالثيابهالكهنةرئيسفاثمق

واحدةذالاانهمأمعالصلبلحظةفىالابعنالإبنينفصلكيفمفهوماللس)1(

بعصولمالنهإبنكانبلإندهانمجرديكنلمالمسيحانإلىالمسلحيالفكرويذهب

الب!ثمر.عننيابةالصليبعلىفماتللقللطواعيةنفسهقدموشئفىالثه
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سألهالأخيرةاللحظاتوفيالوالبىبيلاطلىإلىوسلموهوساقوهقيدوهئم

بيلاطدى.

قلت.أنت..المسيحفق!..اليهودملكأنتأ

بألصمث.ولاذبيلاط!غ!ابيهوجههسؤالأيعليالمسيحيجلباوك

بينلئماتفاقاانإلاالإسكدامغوبةيطبقونكانوااليهودانورسم

الصمميحعلبىليحكمولكي،..العقوبةهذهاستبعادعليوالروماناليهود

اليهودأصرثم،بذلكعالياحكماالرومانيالوالييصدوانفل!دبالقل!

يموتمنأنيعتقدونإذصلبهطريقعنالمسيعقلريكنسوقأنعلي

ال!ه.منطعونايكونمصلوبا

إدعاءهمنهاالم!مميحضدالتهمبعشراتالواليإلىأليهودتقدمولقسد

علبىالشعبويشجعاليهودملكأنهوالمنتظرالمسياأنهوادعاءهالألوهية

دفحعدمعلي*الناسوي!حرضالبلاررفيشغباويثيرللرومانالجزيةدفععدم

وبالارهابعنهاوالارتداداليهوديةبخيانةأيضاواتهموهالضرائب

..والهرطقةوال!ثمعوذةوالدجل

إذافسألهمالعيدفيلممجينالليهوديطلقأنبيلاط!ىعادةمنو!ن

باواباسبلصاحواولكتهم11اليهودملك11سراحإطلاقفييرغبونكانوا

بيلاط!غ!الواليفياليهودصأحثم..الصلبينتظركاناخرسجينوهو

.المجدفهذااصلب

وسلمهالمسيحوجلدبالرباسسراحأطلقبيلا!ىأنالانجيلويدوو

منإكليلارأسهعليووضعواالحكومةداوداخلإلىالجنودفاقتادهللصلب

واسهيضربوقاخذواثماليهودهلكياسلا!..مستهزئينوقالواالشوك

مكاناي11الجلجثةمكانإلىبهذهبواثم..علسيهويبصقونبقصبة

التقليدانرغمبالمساميرصليبعلييدهثبتواأنهمويقال11الصلب
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عنوواحدايميلظعنواحدالصينمعهوصلبوابالحب!،اليدتئبيتهو

)1(.شماله

والم!ثماهدينالماوةمنوغيرهمااللصينأنمرق!م!إنجيلويدكر

مننفسهيخلصأنعليها!يهودهلكحقاهوكانا!نالمطميحفييصرخوا

الصلب.

المسيح:ميوت"

-ا5الاصحاحفيالحادثعنمرلت!م!إنجيلأوردهمانسجلأن!ي

كلهاالأوضعليالظلامحلظهراعدثمرةالدثانيةالساعةجاتولما11قل

بصوتيسوعصرخالثالئةال!مماعةرفيالظهربعدالثالئةال!مماعةحئى

بعضفق!ئركلليلماذاإلهيإلهيأكطشبقتنيلما..ألويألوىعظيم

إسفنجهبغمسلئمخصوقام.."ايليايناديإنه..هناكالواقفين

واسلمعليمبصوتي!مموعفصرخ..ليشربإليهوقدمهاالخلفي

لحظةيطموعراقبنقدالنساءمنعديداأنمردىإنجيلنمجلوقدالروح

الصلب.

المسيح:جسديتسلميويممف*

بعدالمسيحجسدوتسلمببلاطسإلىالرامييوسفيدعيمنشعدم

المسبحيواوىأنأرادلكنهودينياكائدايوس!ن!كانولقد-موته

المسبحجسدبهولفكتانيولمعفأواشتري)2(للموتإحتراهاال!ئراب

ودحرجالصخرفينحتقبرفيمرف!ىإنجبليقولكما-دفنهئم

القبر.بابعليحجرا

(بالفرأنالخاصالجزءأنظر)المسيحصلبالكريمالقرأنينفي)1(

أنأرادثموهنالروحفبهاأسلمالئيللسرعةالمسهحموتفيشكفدببلاطسكان)2(

هوئه.حقيقةعنهنهواسلفطمرالقائدفاستدسكيحقاوفائهإلىيطملن
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دفن.أينتعلمأنكانتاالأخرىومريمالمجدليةمريمإنوديل

المسيح:قيامةعنالإنجيلىحديت*

يلمطوعتابعنالنلمموةبعضوالمجدليةمريمأنإنجيلهفيمرق!م!يسجل

قدفوهتهيسدكانالذيبالحجرفأباقبرهليرونالسب!بعدوذهبنمدفنهإلى

فتملكهن)1(أبيضثوبالابلمماجال!معالثمابافوجدنالقبرالنسوةفدخلتدحرج

أبه..صلبالذيالناصرييسوععنتبحثنأنتنتخفنلالهنفق!الخوف

الجليل-إلىسيسبقكمإنهولبطرسلتلاميذهوقلنإذهبنهناهوليدى..قام

المجدليةلمريمظهرثم..القبرمنهارباتفخرجنلكمقالكمالرونههناك

تلمبذاعشرللأسحدثمتلاميذهمنلأثنينايضاظهرإنهالإنجيلويقول..

بإسمي11بهيؤمنونالذينعنق!ئموالإنجيلبالمسيحيةالتبشيرمنهموطلب

وأبئالحياتعليويقبضونعليهمجديدةبلغاتويتكلموناللغمياطينيطردون

11.فيتعافونالمرضيعليأيديهمويضعونالبتهيتأذونلاقاتلاشراباشربوا

الذالية:بالعباوهمرقلغ!إنجيلوأنتهي

..الثهيمينعنوجللم!ال!غمماءإلىوفعكلمهممابعدالرلبأإنثم!

)2(00011مكانكلفيليبشرونفأنطلقواوأمأهم

.هلاكأنهناككانإنهلوقاقالبينمام!بأنهيوحيالأبيضالثوب)1(

الأنبياءبعضاسفارفيوردلتيهوديةعقيدةهىاللهيمينعنالمسيحجلوسعقيدة)2(

يمينعنيجليىالمسيحرأىمرف!ىاقنقولأنالمنطقيمنفليس،داودومزامير

الاله.يمينعنالمسيابجلوساليهوديةالعقيدةفحوىيرددكانهووإنما،الثه
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صفمكلإثجيل!كله4!كالندليق

فيوافقهالذيبول!م!منبالهعازالانجيلهذاكتبمرف!م!أقيبدو

الإنجيلباعتباوه،الإنجيلكتبحيثرومأفيالأولىالتب!ئميريةوحلله

.الأول

الضروريمنفكان-الجديدالعهدفي-الئانيترئيبهأنورعم

مرقسنريالحقيقةفىلكنناو،بهيتاثرواأنالأخرىالأناجيلكتابعلي

السلام.عليهالمسيحالسيدميلادمنخاصاهوقفاإتخذ!د

إنجيلهوبدأ،الصمميحولادةكيفيةعنواحدةكلمةيكتبلمفمردس

فق!:المسيحولادةكيفيهواضحبلثمكلمتيأبرزبينما-يطموعبمعمودية

الروحمنحبلىوجدتمعايجتمعاأنفبلوليوسفمخطوبةأمهكانث11

داودإبنيوسفيا11لهقالوليوسفظهرالرلبام!أنيذكرئم11القدس

منهوإنمابهحبليهيالذيلأنبيل!إلىعروسكبمريمتأتىأنتخفلا

11.القدسالروح

المسيحيةالديانةتاويخفيإنجيلأولوضعحين-مرق!م!أنويبدوا

فيمئيأوودهاالئيالمعلوماتهذهعنمؤكدخبرلديهيكنلم-

)1(.إنجيله

المسيحيلمموعإنجيلبدايةهذه11بعبارةبداقدمرف!م!إنجيلأنورعم

إنجيلأنإلاالإلههويمموعبانتؤمنالصمميحيةالعقيدهانورغم11الثهإبن

الروحإقتادالح!وفي11مرفسيدولالشيطانأماميجرب11الثه11جعلمرقلى

بينوطنيجرولوالشيطانروطأرلطن!مهافقضيالبريةإلىيطموع

11تخدههوهلاكةالوحوش

قاطعة.بأياثذلكالقرآنيقربينماأبغبرمنالمسلحلكونأناليهوديطمتنكر)1(
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ابليسإنفقال..إليهوأضافالحديثهذامردمىهنهئيأخذوفد

خبزإلىتئحولأنالحجارةلهذهفقلاقهاينكنثإنلهودالإل!يهتقدم

وقالالهيكلسطححافةعليوأوقفةالمقدسةالمدينةإلىابليسأخذه..ئم

وطلبعالجبلإلىاخذه..ثمأشلإلىنفسكفيإ!حاقهابنكنتإنله

له.يسجدأنهنه

منذلوقاإعترفولقد،حرفيشبهبلثمكلمتيكتبهمانقلفقد!قوأط

فألحبثمنهاالكئيرتفحصوأنهالأناجيلمنالعديدعلياطلعأنهالبداية

منقصةلذوينعليأقدمواقدثحيرونكانلما11الأولالاصحاحفى

قصةكتبواحينعليهالسابقةالأناجيلكتابيقصد)بينذالمتالتيالأحداث

شهودالبدايةمنكانواالذينأولئكإلينا.سلمهاكما(السلا3عليهالصمميح

..للكلمةخداماصاووائمعيان

دقيقالقحصأالأمراولمنشئكلتفحصلتمامابعدأيضاأنارأيت

أ:4(ا-إصحاح)"ثاوفلي!ىالسموصاحبيامرتبةإليكأكتبهاأن

هى:ئد4باحداثإنجيلهفيهرقسانفردولقد

بالإنجيلوردتالتىالعديدةالأمئ!منهيو-الذاميةالبذاوقصة1()

عليالبذاريلقبىبإنسأناللهملكوتالطملا3عليهالمسيحوصفحيثلا

قمحاوسنابلاثمرونمىقدالبذارفيجدنهاواوليقومينامثمالأوض

.بالحصادنهايتهجاكاثم

.(31-37لم7)اصحأحاللسانالمعقودالأصمالرجليشفىيدهوع)2(

r(22-/8إصحاح)أعمىيشعفييسوع)3(

الملاب!ىذالتهيالمسبحيدهوع.!بسأنإنجيلهفيمرفسويقرر

فىيعتقدونالناسكانحيلثال!ئرابأتذاتالطيلطمانوالعباءةهبىاليهودية

الاثمرابالتاهذهيلمسأنمنهمكلفاوادردائهقدسية

./53-56(6إصحاحواجع)
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بغسليتطهرونيكونوالمانهمواتباعهالمسيحإلىه!رقسواين!معب

أعتبرالمسيحوان،اليهوددةعاهبىكما-الطعامتناولعندالأيسدى

منالانسانيدخلماكلإن11الإنسانمنالخاوجةهبىالحقيقيةالنجاسة

يخرجثمالبطنإليبلقلبهإلىيدخللالإنهينجسهانيمكنلاالخاوج

وهو11الإندممانينجسالذيهوالإندممانمنلخرجالذيإن...الخلاءإلى

المسيحوأك!مرق!ىإنجيلوئناول.الشريرةالأفكاوالأخيرالتعبيربهذايقصد

بأخرىوتزوجزوجتهطلقمن"ل!معانهعليأوودحيثوالطلاقالزواجفي

ترتكباخرمنوتزوجتزوجهاالزوجةطلقتواءنالزنبىمعهايرتكب

110الزني

المسيحالسيدإجابةعدملوقاومتبىومرقلم!إنجيلمنكلوعرض

فكانتذلكيفعلسلطةباىسالوهحين-اليهودأسئلةعليالطملابمعليه

القولإلىانتهيثميوحنايفعلكانسلطةباىإذن..لهمبس!ؤلهالأجابة

.11الأمووتلكافعلسلطةبايةلكمأقولأناولا11

عليإجابالئهبعضفيالمسيحائبعهاالتيالتقيةاساليبمنذلكوول

بانالنأسامرآخرموضعففبى،الوالىأمامبهالإيقاعحاولواحيناليهود

سئلحينوهو،الواليأمامإحراجهالهوداوادحينماللقيصرالجزيةبعطوا

..سئلوحينماذلكقلتأئتبقولهالحاكمعليودلليهودملكاكانإذأعما

..المسيحانهأحدايخبرألالممائلهمنطلب..الملمميحأنت

المسلحأنمرقسإنجيلومنهاالأناجيلتذكرأنحقاالغريبوهن

الأناجيلباقيإلىمرق!م!إنجيلمنالحادثهذاأنتقلوقدواخوتهأمهأنكر

النصين:نوردوسوف)1(حرفيةشبهبصورة

ب!ه:وود31/35--الثالثإصحاح-مرقسإنجيل

.(هـ4-8لو!ا)وإنجبلأ-ا-9(3)متىإنجيلانظر)1(
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وكانبدعونهإليهوارسلواالبتخارجفوقفواوأههإخوتهوجاء11

يطبونكالخارجفيوإخوتكأهكإناها1لهفقالواكبيرجمعحولهجلسقد

حوله.الجالسينفينظرهأدارئم..!!إخونيوأهيهن0011فماجابهم

أخىهوالنهبإرادةيعملهنلأنوإخوتيأميهمهؤلاء11وفال

11وأميواختى

:،ووفى(/21،6ألصحاح)متيإنجيلى*

انيطلبونخاوجاوقفواقدوإخوتهامهإذالجموعيكلمكانوبيفما11

يعملمنكل+.لأنوإخوتيأميهيمن11أخبرهللذيقائلافأجأب11يكلموك

11.وأميوأختيأخيهوالسمواثفيالذىابيبإوادة

لكتابمصدراكانالذيوإنجيلاولصاحبمرق!م!فإنوبالقطع

التلاميذمنيكنلملأنهالمسيحمنالقولهذايدمممعلم-الاخرينالأناجيل

نسلبعدونحنبول!م!،منسمعهاواخرينمنشفوياتلقاهولكنهعشرالأئنى

لأن،مقابلتهمورفضوإخوتهامهأنكرقدومحبتهبوداعتهالمسيحيكونأن

عنه.المسيحالسيدننزهالذىالجحودمنيعدذلك
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"تمهيد
هوبلالأخرىالأناجيلككلابيهودياليلىوهوبالطبلوكايعمسل

كتبالذيهوولوكااللممفرفبىلهورفيقابولسطبيبوكأنالأمميينمن

الردمدل.أعمال

غالبا.وومافيئاوفيل!غ!إلىأبجيلهلوقاكتب

:يقولأبكلئيرهوكانتقبلهظهرتاللتبىبالأناجيللوقاتاثسروف

كمابينناتمتالتيالأحداثفبىقصةتدوينعلبىأقدمواقدكثيرونكانلما11

للكلمة.خداماصاووائمعيانشهودالبدايةمنكانواالذلينأولئكإليناسلمها

أندقيقاتفحصاالأمرأولمنشئكلتفحصتبعدماأيضاأنارأيت

الذيالكالمصحةلكلتلأكدثأوفليلم!السموصأحبيبامرتبةأليكأكتبها

11.ئلقيته

فييحيالنبي)يوحناأئجبالذيزكرياالكاهنبفثصةالإنجيلوبأ

قدسفىالربم!بشرهإذ،غيمةاليصاباتزوجتهوكانت(القران

.(حنانالربأئم!)يوحناويسميهذكرالمميلدبأنهالأقدأس

جبرائيلالم!الربأؤسلحيثالمسيحبميلادهالبشارةعنتكلم!

داودعرلقالإلهالربيمنحهالم!مميحيطموعبميلادوبشرهامريمالعذواءإلى

نهأية.لملكهيكونولنلالبهديعقوببيتعليفيملكأبيه

اليهود.كعادةختنالصمميحولادةعليايامثماثي!ةتمتوحين

عندماسيصبلبوأنهشعبهسيخلص-الذىالمسيحعنلوقاتكلمث!حم

11سيف!نفسكسيخترقأئتحتى11مويملأمه!ال

علثمرةالثأنيةسنفبىوهوأورشليمفيالمسيحبقاءقصةلوقاوئ!ناول

وحينمعهايعدلمحينامهافتقدتهوقدالكهنةيحاووجالساالهيكلودخو!له
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اناوابوككنافقدهكذابناعملتلماذابنييا11لهقالتالهيكلفيوجدته

.الناصرةإلىمعهماعادثم)1("هتضايدنعنكنبحث

بلخحتى،النجارةعملفيالناصرةفيو!المسيحإنغم!ىو!

فكان،ماتقد-الأوضياباه-النجاويوسفانويبدوعشرةالثامنة

يوحناتباثميرلقصةلوقأإنجيلعرضئملأسرتهالرزقيوفرانالصبيعلي

إسكتواضوقصة،يديهعليلتتعمدئاتيالتيللجموعيقولكانوماالمعمدان

بالطمجن.وعقابهأخيهزوجةهيروديامنالحاكمهيرودسؤواجعلييوحنا

الئلاطئنسنفيوهوبالمسيحيةتبيثمبرهبدأالصمميحأنإلىلوقاو!ذهب

.النجاريوسفإبنبانهللجميعمعروفاكانو

لمحاولةعرضلمداود،إلىأوجعهالذىالمسيحنسبنجنوتكلم

أسفاربعضفيويقرأالمجمعيدخلالمسيحوكانالمسيحتجربةالشيطان

المجمع،فيمنجميحتغضبخاصةتفطميراثلهوكانتالكهنةامامالأنبياء

الذيالجبلحافةإلىوساقوهالمدينةخاوجالحاضرونطردهمرةذاتوفي

الهربالممتطاعأنهإلاا!اسفلإلىليطرحوهمدينتهمعليهبنيت

منهاوالصميحمعجزاثمنالعديدلوقاتناولوقد(4إصحاح)منهم

وشفاءلبطرسحماةوشفاءالمجمعفيهأجمهوجلمنشيطانإخراج

وئدهنهمافدميهئقبلطئةخاإمرأةلهئقدمتماوعندوالملثملولالأبرص

لكغفرتقدخطاياكاقلهافالوشعرها،بدموعهاوتمسحهمابالعطر

صلبههنكإبنإبيدموعنممبوبلمريمتزوجالنجاريوسفبأنقاطعدلبلهذا)1(

واحدةمعيشةفيسنةغمرإثنتيمعالعبشانومريمالنجاريوسفبأنالقوليقبلولا

هتزوجق.يخرهماوهعاهصرإلىيرحلانوواحدببتوفي

منتزوجتفلكبعدولكنها..بالمدميححملتأنوقتطاهرةمخراءكانتمريمأق

وإناثاذكوراانجباوثدالمسيحبةالمصادركنلكوإنجيلهفيمئيذلكأكدوفديوسنا

الدبانة.!هوجوهرمرعبزواجشأقلاإذالسيحبةبالدبانةمساسأىهذافيولي!ى
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إنجيلفيتكرووقدالخطايا،يغفرالذىهذاهومن..وقالواالناسفتعجب

الأمراضشفاءمنال!ممابقةالأناجيلفيذكرتالتيالحوادثمنالعديدلوقا

خمسةوإطعامالدمناؤفةشفاءوميتةوإحياءالحنناؤيرمنالشياطينوطرد

المطميحاحاديثالانجيلفبىتكروكما،وسمكتينأوغفةبخمسةرجلالاف

لداودإبنايكونلأنوإنكارهوالزواجالطلاقفبىولثمريعتهوحكمهوأمئاله

الهيكلبخرابوتنبؤهالشريعةوكتبةالكهنةمنلل!ثمعبوتحذيره

.الزماناخرنهايةوعلامات

أحداثتناوليغالأخيرالع!ئماءوللمسيحيهوذاخيانةإلىلوقاوأشار

الحاكمإلىت!ممليمهثماليهودمجلده!فيومحاكمتهالمسيحعليالقبض

علىالروحالمسيحسلمعندماأنهلوقاوذكر،بالصلبعليهوالحكمبيلا!س

عليدفنهإتمامثمالوسطمنالهكلحجابوانشطرال!ثدم!ىأظلمتالصمليب

يوسف.يدعيوجليد

يلي:بماإنجيلهأخئتمئملتدبذهوظهووهق!اهتهأحداثوتناول

إلى(القيامةعقبلتلا!يذهظهووهبعدالمسيحيقصد)اقتادهمئم11

إنفصل،يباوكهمكأنوبينمايديهرافعاوباوكهمعنيابيتإلىالمدينةخاوج

11.عظيمبفرحأووشليمإلىوجحوائملهفسجدواالسماءإلىوأصعدغهم
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قا4إثعيل4!كل!!كاتدليق

يدينيكنلمإذاالمسيحتلا!يذمنيكنلملوفياأنبهالمقطوعهن

الأولالقرنمنتقريبا-الأخييرالربعفيإنجيلهكتبوقدبأليهودية،

المبالظى.

كئبواممنغيرهماومتيومرق!ىكتاباتعليإنجيلهفياعتمدو!

يلى:كماالقيامةقصةلوقاحكيوقدأنأجيلهم،واستبعدتالمسيحال!مميدعن

يوم-واليهودىالصمميحيلللقليدطبقا-صلبقد-المسيحإقحيث11

لاإسبوجمةواحةالدممبتيوموكان..شمدممهاغروبقبلوماتالجمعة

أولعندالأحديومقبرهإلىالنسوهبعضذهبتفقدفيهعملإتيانيجوؤ

أنفيوجدن(الميتج!مممبهيدهنعطر)طوطحاملاتللشمسشروق

براقةبثياببرجلينوإذاالمطميحجثةيجدنلمثمالقبرعندحرجقدالحجر

ئالميذهواخبرنالنسوةفذهبت،قامالصمميحانوأخبرهن..بحبانبهنوقفأقد

القبرإلىذهببطرسأنإلاهذيانكانهنظرهمف!كلامهنفبدأسكشرالأحد

كشبحلدتلاميذهأيضاوظهرلرجلينظهرئم،الجثماندونالأكفأنفوجد

فأعطوهطعامامنهمطلبوقدمىويديإنظروالهمقلأنكروهوعندما

11.فاكلالمشويالدمممكمنقطعة

إنجيله.فيمتبىأوودهاالتيا!امةوصفلوقاألممتبعدوفد

يومأأربعينأمضيالمسيحأنالرسلاعمألفبىكتب..لوقاأنيخر

فىذلكيذكرلمأنهحقاالغريبوهنوصعودهقيامتهبينماتلاصيذهمع

إلىإشاوةلوقاإنجيلفبىيردلمكذلك،الأخرىالأناجيلتنكرهلمكماإنجيله

إنجيله.فيمتيذكرهاالتيالقدسوالروحوالإبنالالبا-الئالوثعقيدة
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وأتهالذيالحلمعنمتىإنجيلفبىوودما-لوقاإنجيليذكر!

منأنهذلكإنجيلهمنالممتبعدهلوداأنأيضاونعتقدبيلا!س،الحاكمزوجة

زوجته.وبينالحاكمبينسروهوالحلمبهذامتىيعلمأنالمنطقييخر

وردكماالمسيحقبرعلبىالروهانمنحراسقيأمإلىلوقاياثدوود

عندما-انشققدالهيكلستاوأنإنجيلهفيذكرمتيفإنكثتلكمتبىبإنجيل

الحجابأنلوقاذكربينماأسفلإلىاعلىمنشطرين-الروحالمسيحاسلم

الوسط.منإناثمق

أورشلبمنساءبكاءبذكرالأناجيلبقيةدون-لوقاإنجيلانفرذوقد

الصلب.مكانحيثالطرقاتفييساقهووالمسيحعلي

الأحداثبعضاستبعدحيث-متوازناإنجيلا-لوقأإنجيلويفبر

فيالممميحمعجزاتمنالعديدعليوكزأنهغيرمدتيإنجيلفىكنبثالتي

دخولإلىترجعالأمراضهذهأناعتقدكغيرهوهو،الأمراضشفاء

علييعترضأنعليهكانلوقاانيق!وقد،المرضيأجسادفيالشياطين

كالطبمتقدمايكنلم-الصمميحعهدفيالطب..لكنوطبيبابامخباوهذلك

منلي!م!الألممبابمنعديدإلىالأمراضيرجعالذىالمعاصرعالمنافي

.الانسانجسدفيشيطاندخولبينها

النجاوبوسفمنإعتباوابالتفصيلالمسيحنسبلوقاإنجيلبقن

خمسةالأصولهؤلاءعددويبلخجميعاأصولهاسماءفاوردآدموحتى

العلميةالنظرياتفإنإنجيلهفيلوقاأوردهبماأخذناأننالوورجلاوسبعين

متوسطأقبفرضأنهذلكغب،علىرأسأتنقلبالعالملوجودالمعاصرة

بينماعاموخمسمائةالافلممبعةمضيقديكونفإنهعاممأئةالإنسانعمر

المأخوذةالحديئةالجيولوجيةالنظرياتبينماادمخلقويومالصدميحميلاديوم

عنيزيدماإلىيرجعالعالمهذاوجودإن..تمولالقدمبالغةحفرياتعن
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وجهعليبتناسبلاباهظبينهمافألفاوق،السنينمنمليوناالستين

الا!ق.

وردثالتيبالأنسابتأثرلوفأانالجزمسبيلعلي-نعتقدأننا!ص

لمبل،التحليلموضعيضعهاأندوقفأوودهاداودمنإعتبارااللئوواةفي

بتقديرأتعلمعل!يكنولم،اللورأةفبىوودماصحةنفيإمكانهفييكن

.الجيولوجيا)1(علمنظرياتأو،العالمبدايةعنعلمية

ليناالثابتةالعلمبةالنظرياتعنالدبنيةالمعنتداثتخلالفالأحبانمنكثيرفي)1(

الدينيوالمعتفدالعلميةالنظريةببنالنوفيقهحاولةإلىالمفسرينيدفعماوهو

..الدينيةللنصوصإعتدممافأالئفسيراثهذهتحملوقد
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لرفاإذهبفإلاطمةتضفصيات

المدمداقيومدا

وقدعقيمااليصاباثؤوجتهكانتوالذىالهيكلكاهنزكرياأبنهو

اللهلعنةعلىدليلايعداليهودلدىالأنجابسكدموكانغيا،العمرمنبلغا

ال!كل-فيالمتواجدالمكانوهو-الأقداسقدسليدخلؤكريااختيروقد

بينهم.فيهيسكنالالهأناليهوديعلتقدالذى

م!،لهظهرالأقداسقدسدخلحينزكرياان-التقليدوفي

إنهلهقأل-هأووقن!مملمنهىالئياليصابالتازوجتهمنبغلاموبش!ره

القدسبالروحيملالئومسكراولاخمراي!ثمربلاوباواعظيمايكونسوف

أمه.وحمفيتكوينههنذ

كالالعمرأوؤلفيوامرألهلكونهذلكيحدثأنزكرياأنكروحين

الحمليومإلىصامتاتبقيأنالناسأهاموأيئك،جبرائيلإنهالم!له

حملتبقليلبعدهاوأشهرخصممةحملهافكئمثزوجتهحملتثم،الولادةو

الصمميح.منمريمالعذواء

اققيلالذىالإسموهويوحنا،اسملهمولودهااليصأباتولدتوحن

ثملسانهعقدةإثحلتالاسمعليزكرياوافقوإذلولدهااختاوهالم!

إفتربفائلاويصرخاليهوديعمدوكانالصحراءفىفأفامالوليدصكوداستوى

الاتي.الغضبمنلتهرب!واأنذوكممنالأفاعيأولاديا..السموالثطكولتا

،هيرودوسالحاكمعهدفيالجموعبينيوحناقوةظهرثوذد

زوجهاهجرتفقد-أخيهؤوجةهيروديامنيتزوجأنيريدوكأن

أنإلامنه،الزواجوأواددتاوأحبتهال!ثمتيقغيرهرودوسأخيهمعوعاشدتط

ولكن11بهاتتزوجأنبكحلالاليلم!!للحاكموولإدانتهماأعلنيوحنا

أنإبنئهامعالفقتفقد-يوحنأضددنيئةمؤامرةدبرثالعاشقةالمراة
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منبهتتمتعكانتلماونظرا..هيلاطهعيدفيهيرودوسللحاكمترقص

لهاواقسمطربا،معهايتمايلوهوعقلهفقدهيرودوسفإنخساوقجمس!

الوعديكونأنمنهافطلبتامهافاستشاوتتطلبهشئاىيعطيهاأنواعدا

طلبهاهيرودوسونفذ..معاوضتهمنلتتخلصالمعمدأنيوحناوأسهو

..الفضةمنطبقعليلهابالراسوجئالمعمدانيوحناوأسوقطع

أمها.إلىفحملتها

إبنتاواليصابالئامريمانإذالمسيحمنقريبةقرابةالمعمدانو!وحنا

.اليصابات(خالتهااو)خالتهاإبنةتزووماكئيرامريموكانتتقريبا،خالة

...شاذةواردتيهطعامه..كانالمحدينةحياةهجرقيصديوحناو!ن

مخلص.م!مميحبقدوميبشركانماوكثيرا

وكانعمرهمنوالئلاطيهنالثانيةيتعدلموهوقل!يوحناأنونعتقد

منؤواجهفيمعارضتهعنلإلغمكاتهقلالهقبلالسجنأودعهقدهسيرودوس

هيروديا.

الرومانةلمميادئحثالجليلمنطقةحاكمكانوهيرودوس

امهوإلىالكبيرهيرودوسوالدهإلىينتسبوطبريةمدينةبنىالذيوهو

اماالأولىؤوجتههيكانث..الرابعالحارثإبنهمنتزوجوقد،مالتاس

إليهاحتكمحينصغيردوولهبرودوسوكان،الثانيةزوجتهفهيهيروديا

المسيح.محاكمةفيالرومانيالحاكمبيلاط!ى

..الملمميحعصرإبانظهرثالتيال!ثمخصياتأ!ممنيوحناوص

يوحنامنا!مالنساءولدتهممنبينيظهرلمإنسهالملمطيحعنهوق!

القرانفىيحيالنبيهوويوحنا،مابمعجزةياتلمأنهمعالمعمدأن

يهوديايوحناولدوقداخر.موضعفيذلكإلىأشرناأنسبقوقدالكريم

تالميذه.اوالمسيحاتباعمنيكنلملانهيهودياومات
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الإنجيلى:.كاتبتمهيد*

فلسفيةدراساثلديهكانتكائبهأنشكولا..لاهوتيإنجيل!

بمنظووإنجيلهبدءإذ،اليونانيةبالفلسفهتأثرأنهونعتقداللاهوتعلمفى

وكأنالثهعندمنكانتوالكلمة..الكلمةكأنالبدءفي"فلسفيلاهوتبى

مصدرها.لنأيذكرلمفلسفيةإفتراضاثوهي11الخ...النههوالكلمه

تابعاكانالذيالصيادؤبديبنيوحناهوالإنجيلكاتلبااققيلوفد

11يوحنا11إسماققألالبعضانبلذلكعليدليلثمةيقملمولكنللمسيح

ايضاوقييل،هويتهتعرفلممجهولشخصكاتبهوأنالإنجيلعليأفحمقد

بعدونشروهتلامذتسهكتبهبلالإنجيليكتبلمنف!دههيوحنااءن

نشرهوتاويخ(م9)85-.ئقريباالميلاديالأولالقرننهايةفي-وفاته

بعددونقدالانجيلأنفيهشكلامماأنهذلك،الأخرى!ناجيللاحق

.م7هسنةأووشليمخراب

مناللممالمعليهالصمميحللسيدمعجزاتثمانيإنجي!لهفييوحنأأورد

الأناحبيلمعيتوافقلمأنهأى-الأنأجيلبأقبىدونبذكرهاإنفردلممتبينها

لأناجيلمئوافقغبرإنجيلايوحناإنجيليعتبربل،معجزتينفبىإلاالأخرى

إنجيلهفييوحنادونهمماالعظميالغالبيةأنإذلوقاوومرق!م!متى

السابقة.الأناجيلدونبهينفرد(هلمه09حوألي)

يسجللمفهوالأهميةفيوغايةجوهريةاحداثمنخلاأبجيلهأنكما

أوالتجربةأوطفولتهأوولادتهعنمعلوماتثمةيذكرولمالمطميحانطماب

حادئةيطمجلولاأمثالايضملاأنهعنفضلاالتالميذإختليأوأوالتجلى

.الكبرىالإوسإليةأوالصعود

231

http://kotob.has.it



بوناتريفإنك..المسيحتلا!ذةمنويوحناضيمنكلكانوإذا

إنجيلهيوحنادونبينماالعنانلخيألهأطلقمتيأنإذ..الإنجيلينبينشاسعا

الأخرىالأناجيلفيئردلمكثيرهاحداثإلىأشاوقدكاناقوهادئةبلغة

هويئه-كأنتايا-الإنجيلكائبحاولوفدالفل!ممفي.بالمنهجإنجيلهواتسم

اللالميذطتا11فق!الانجيلهذاكئبالذىهوالملمميحتلميذيوحناأنيؤكدأن

أننعلمونحنهنادونهاوفدالأموربهذهيشهد(نفسهيوحنأيقصد)

.11حقشهأدئه

بطم!م!جزيرةفىعديدةلممنواتنفيقديوحناو!ن

ئنسبوتقريباالمائةسنفىماثحيثاف!معسإلىبعدهاعاد

يوحناورؤيةالثلاثيوحناوسائلومنهاالعهدالجديدأسفاوبعضله

يدعيأخولهسالوهيوأمهالصيادؤبديوأبوهللطممكصياداوكان

بعموب.

:العاراتهذهيوحناأوردالأولالإصحاحوفي

الةهوالكلمةكانواللهعندمنكانالكلمةوالكلمةكانالبدءلحى!

مماشئأييتكونلمبغيرهولثعمئكلئئونلههالنهعندالبدءفيكانهو..

يضئوالنوو..الناسنووكاندتاهذهوالحياة..الحياةكانثفيه..ئكون

.11الن!وريدوكلموا!مالظلامفي

يوحنا.لديالفلسفيةبالصياغةالأدمبي!هالصياغةاخللطتلمد

منهو،البدءمنذوجدالذىالأبديالالهأنهعليالمسيحيوحناوا!قدم

شئ.أييتكونلمبغيرهوشئكلتكون

بمقدمليبدثمرجاءالذيالمعمدانيوحناظهووعنذلكبعدالانجيلتكلم

الم!مميحأمهريمدعيثحيث!بالجليلقانالعرسالانجيلعرضوالمسيح

لملابنهامريمقالت-الخمرنفذتوإذالعرسحفللحضووإبسنهاودعى

الأوعيةملأالخدممنوطلب*امراهيأبيشانكما11فاجابهاخمرالديهميعد
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خمراصنعتإنكلهوقيل..خمراالماءتحوللحظألتاوفي..بالماء

)1(.جيدا

:بناؤهوألهيكلىصم"

الذينوالشراءالبيعمحترفيعليالصدهيحثورةقصةالإنجبلوتناول

الصيأوفهمذاضدوقلبطردهمحيثلهممكاناالهيكلمنيتخذونكانوا

بالهيكلئواجدواالذينلحهودوق!،عليهمواعتدىالحبالمنلمموطاوجدل

أنهإلىالمسيحيةالمصالروئذهبافيمه،أيامئلاطةفيوالطكلهذاإهدموا

نهايةفيقيامتهئمصلبوهعندماجسدهيقصدإنماالمبنيالهيكليقصدلا

الثلائة.الأيأم

الساصيلأ:المرأة"

الصمميحبانهلهاواعترفالخاطئةالساهريةالمراةمعالمسيحوخدث

وشفاءالملكحاشيةمنرجللابنالمسيحللئمفاءالأنجيلعرضثمالمنتظر

يلي:بمااالاب)اللهبينوبينهالصلةعنالمسيحعبروقدم!ثملول

نفسهلالقاءمنشيئايفعلأنيقدولاالابناقلكمأقولالحقأسي11

الالبا.لأنكذلكالأبنيعملهالابيعملهمافكليفعلهالابيرىمايفعلبل

كذلكويحيي!الموتىالابيقيمفكما..يفعلهماجميعويريهالإبنيحب

.")2(ياثماءمنالابنيحي

منبإسمترحبونلكنوتقبلونيولمأبىبإسمجئتلقد11:ايضاوق!

11.نفلممهمنيجئ

لها-إهانةشكبلايعدالردوهذا،بأمهجاحداكاقالمسيحالدمميدأنالأناجيلتصور1()

السيدباثمخصيهلائقةتكونلاقدوالعربدةللسكرخمرإلىالماءتحوبلأنعنفضلا

السلا3.عليهالمسيح

أيضا.اباهماللهيدعوناليهودبةالشريعةكئبهمنوهمالفريسيونكان)2(
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أوغفةبخصممةالافخمسةأطعامفيالصمديحمعجزةيوحناوشنماول

هيابىملثميئةأبئ11المسيحقولواوودالماء،عليمشيهومعجزةوسمكتين

اليومفبىأنالممأقيمهوالأبديةالحياةلهتكونبهويؤمنالإبنيرىمنكلان

منهويتعلمألابيسمعمنكل11الدممماءمننزلالذيالخبزأئا11)1(الأخير

معكانالذيإلاواهفماالآبراىقدأحداأنهذامعنيوليلى.إلىيأتي

حياةفلهبىيؤمنالذيإنلكمأقولالحق.الحقالأبواىوحدههوالنه

بحيااناجلمنابذلهجسديهوانااقدمهالذيوالخبز..ابدية

نفسه(يقصد)الانطمانإبنجسدتأكلوالمإذا)2(..العالم

داخلكم.فيلكمحياةفلادمهوت!غمربوا

إلامنهميبقلموالكثيرونهجرهأنالمسليحكلا!عليترئبوقحد

خانه.الذيالاسخربوطييهوذابينهمومنسكشرالإثنىئلاميذه

هوهذااليهودبعضق!وأمئ!حكممنالمسلحيلقيهكانلماونصا

أناسفارهمفىالمكتوبأنإذذلكانكرواالاخرالبعضلكنالصدميح

داودكانحيثلحمبيتقريةومنداودنسلمنسياتيالصمميح

كذلك.ليلم!الرجلوهذا

وألمسيح:ألزأنيه"

برجمأوصاهمموسيإنوقالوازانيةامرأةاللئمريعةمعلموإليهأ!ر

ئمعليهابإصبعهيكتبوبداايارضإلىوأسهفأحني،تفعلفماذاالزأنيأت

لنأناللمرأةقالئمبحجرأولافليرمهاخطيئةبلامنكمكانمن-لهمق!

.الأمواتبقلامةيؤمنكانا!لامعلبهالمطمبحالسيدأنعلييدلهذا)1(

أنإلىالمطميجيشير..الانوحتىالمسيحعهدمنذمتكاهللانكلمئانوالجسدالخبز)2(

جسدهايالمسبحخبزاكلمنأنبمعنيبعقبدتهللمؤمنبنالروحيالخبزهوجسده

الكاملالايمأنبالإتحادوالمتصودمعه،فيحباالمسلحبجسدبتحدأيالأبدإلىبحبا

كإله.وبقياهنهكإلهبمونه
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.)1(تخطئينتعوديولاإذهبيبشيءعليكأحكم

:أبوكأينء

لليهوفىف!وحين،الاببكلمةالثهعنيعبرالمسيحكانلالقوسبقكما

الفردلثمهادةلأنباطلةوشهادل!لنفسكتشهدانثلهقالواالعالمنووأنا

لاأنتم11فأجابابوكأينوفسئلأبىمعييشهدفقالتجوؤلاالواحد

.11أيضاأبىلعرفتمعرفتمونيولوأبيلتعرفونولاتعرفوننى

..لليهودشيئائف!ممرتكنلمالاجابةهذهأنوبديهي

لماتعملونوأنتمالآبعندوأيتهبماأتكلمإنىلهمقلحينوله

نولدلمنحنقلوا.ثمإبراهيمهوأبونا..فائلينفإعترضواأبيكممنلمممعلم

إبلي!غ!.هوأبيكما!نلهمفق!..النههوواحدأبلنازنامن

المسيح:وجمةمحاول*

ق!:إلهراهمصالبهودهعالمسيحهحاوراتهن

فرفعوا11إبراهيميكونأنقبلمنكائنإننيلكمأقولالحقألحسو11

.(ء8إصحاح)الهلكلمنوهربنفسهأخفيولكنهلرجموهحجاوة

بهاأعلنالمسيحأن-العبارةلهذهتف!مميراالمسيحيةالمصادروئذهب

إله.أنهأىلاهوته

الئيوكلمته-للزانيةبالنسبةالرجمعقوبةألغيالمسبحأنإلىآراءتذهب)1(

ملله،خاطئاخأطئيحاكمفكيفخطاعونالناسكلأنالأجي!فيحكمةصارت

التسامحفيهثلاضربالصمميحأنإلىأخرونوذهبشئ،فيالمنطقمنهذاليمى

أمرابكنلمشربكهاحضوردونالزأنيةمحاكمةأنإلىاخرإئجاهوذهب،والغفران

+المقبولهوالئانيالانجاهأنونري،المسيحتركهاثمومنصحيحاأوممكنا

235

http://kotob.has.it



وجعلهجمنيهفتح،أعميلرجلالم!مميحلئمفاءحادثالإنحيلتناولثم

يزعمكيف..للرجلوقالواالحأدث،هذأبتحقيقاليهودقاموحينمبصرأ

لمأالنهمنيكنلملوإنه..لهمف!جمنيكفتحفىعندنألهأصللاوجل

المجمع.خاوجالرجلطردوااليهودأنإلالثميئايعملأقأستطاع

لصوصا:كانواقبليجاءوأالذين"

قبليجأعواالذينجميعالخرافبالب!أنا"لهمقائلاالمطميحواستطرد

الراعيأنا..يخلصبيدخلمنالبابأنا..وسراقالصوصاكانوا

إنهلهمفالوحينشيطانا،بهأنبإغبارلهيطممعوالمالوودولكنالصالح

إلهاتكونكيففسألوهأيديهمهنأفلتولكنهأخرىهرةرجمهحاولواإله

العالم.إلىوبعثنيقث!ممنيالاباقلهمفق!واحدوقثفيوإنطمانا

:إلعاؤو!وت"

معالممكنوكانغيابيتثرالأهنوهوللمطميحصديقهذاوالمازر

مربمأنكمام!مملمره،بصفةيزورهمالمسيحوكأن..ومرتاهريمأختيه

وم!ممحتالثمنغاليبالعطردهنتهالتيفهيالمسيحمنجدافريبةكانت

إلعازو"المطميحف!إلعازوأخيهابمرضمرينمابلتهوعندماب!ثمعرهاقدميه

يوحنايتول-المدميحوصلوعندما"لأنهضهساذهبولكنوقدقدحبيبنأ

يحبه،كانلأنهوبكيجداالمسيحقحزندفنوماتالمريضأنوجدوا-

وفائهيومبعداخرىمرةوأحياههقبرتهإلىذهبإنهالإنجيلويضيف

الرابع.

أنهأعلنوإذسامخه،لالترابوالأضطراببالاكتئأبالصيميحشعر!

-:ويصلبسيموثانهبقولهسمعواحيناليهودسالهالمطميح

v r i

http://kotob.has.it



إبناقتقولفكيفالأبدألىحيايبقيالمسيحأنالشسريعةعلمتنا11

الإنسانإبنهو..من(يصلبأي)يعلقأنبدلا(نفسهيقصد)الإنسان

هعكمباقالنووقألبلصريحةواضحةإجابةيجبهملمالمسيحلكن11هذا

نفسهواخفيهنهمهربثم،معكمالنوومادامبالنور..امنواقصيرأوقتا

)1(.غهم

:ط!هيذهأقداميغسلىالمسيح*

لهمقائلاتلاميذهأقدأمبغسلالمسيحقياموافعهصيوحناإنجيلتحدث

.لمميدهمنأفضلالعبدلي!م!

له.طرسبإنكاوالمسيحونبوءةالأخيرالعاثمأءقصةالإنجيلوتئاول

الجنية:ه!هلىء

محددهفكرة-الموتبص-الأبدبةألصاةصالممميحلكرةئكنلم

بكنولم،دليدةباوضافووصفهابالجنةالكريمالقرانحددهاكما-

وبصالأخرىبالحياةيقفدونالألبياءأس!ارفهلهافترةخكلال!صد

هكانحددالمسيحانيخرنار،أوجنةفيوخ!لودهموحسابهمالأهوات

أبىبيتفي11لهمفاليتىنهالذينبينما..جهنم!يئسيصنهلاالذيسن

هكلألالكملأ!ذاهبفإنيلكململتكذلكالأهريكنلمولوكئيرةهسنازل

أكونحيثلتكونواإلىوأخذكمإليكمأصدألمكانلكموأىأذهبوبصها

.11الطريقوتصفونذاهبأناأينتعرفونانتم..أنا

الهردباكئيركانالمسيجأنعليالأخرىالأناجيلوبعضيوحناإنجيلإصراران)1(

المسبحبانالمسلحيةالشيدةمعيتفقلاغهمنفممهلإخناءيلجأكانوأنهإليهودمحن

عليهملسلطهقوةهناومجهولمنخوففالهربقئله،وفتبعلمكانوانهإله

المسبحلة.العئيدهئذبكماإلهاكونههعبتنقلاوهذا
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الإبن:فيالإبحلولىء

11ألطررنعرففكيفذاهبأنتأيننعرفلاسيديا11توهاسألهوفد

بيإلاالابإلىأحديأنيلاالحياةووالحوالطرا!!أنايسوعفأجابه11

رأيرأنيألذجم!قالالابي!يهمأنهذ4طلبواوعندها..

الحالالابوأنا..فيالالباوانالابفيأناأنىتؤهنألا..الاب

.11هذهاعمالهيعمل!في

جسدفيالثهيحلحيث..الحلولعقيدةإلىئشيرالأقوالهذهولعل

الاسلا3.فيالصوفيةبعض!انخذهماوهبىالإنسان

:القدسبالروحالوعد"

الذي(العون)المعينفهيالقدسالروحوأمأ..المطميحعنهاقال

يذكركموشئكليعلمكم(القدسالروحأي)فإنهبأشمبىالابسيرسله

لكم.مافلتهبكل

يصلي:ألمسيح"

لأحداثعرضثم،عليهالقبضفبلالصسيحلصلاةالأنجيلوعرض

عليقيافااشاووقد)1(الكهنةوئيطميقيأفاوحنانأمامومثولهعليهالقبض

اليهوديةللأهةوفداءوعظةعبرةليكوني!مموعقلرالأفضلمنبأنهاليهود

أوفالذي!ا!سيح!رأنتقديرناوفيكيانها،الملمميحخلخلالئي

ليهأوالسيحعهدغداليهوديةالأهةكياننوقفلحثاليهودصيألمد

اغناىهنبدلا-المسيحيةالأخرىالأهمهنكئيرأغنقتحيثبمكيل

اليهودية.

عزلوهالرومانولكنماحتيه6/معاممناليهودهنكللك!ةرئيساحنانكان)1(

وكانم37املم8سننيبينماالفئرةفيحنانإبنةزوجوهوعنهبدللاليافاوعينوا

بمنصبهمحتنظاالكفةرئييم!يبقيأنيئوجبحيلثاليهودل!ثمريعةمخالفاحنانعزل

إستغص.اسوامنصبهماإستغلابانهماالتقلبديةالمصادروتقولالموتحنى
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التإلية:بالمراحلالمسيحهحاكم!ةهرتقدو

إنجيلراجع)حنانالمعزولالكهنةرئسيسامسامالمسيحملرأ

فيأعلنهاالتياوأئهفيحنانحاووهوقسد(أ-24أ-82يوحنا

يصرالمسيحانوجدولكنهاليهوديالشعبجموعوفيالهيكل

إلىحنانفأوسلهواحدشئوالابوأنهالابقبلمنأرلمملأنهعلبى

بالتجديفبإدأنتهالاهموصياالرسميالكهنةوئيط!وهو-قيافا

والهرطقة.

بإنجيلالواردالنحوعليايضاحاووهقيافاأمامالمسيحملر2-وحين

درجةعلبىليلاالجلسةوعقدت266-57-الإصحاحفبىهتي

إلىذلكبعدقدمالمسيحأنإلىمليويذهبالطمرية،منبالغة

أنبعدبيلاطسالوالىإلىبهدفعواثملليهودالأعلىالمجلدر

تجديفه.جزاءبصلبهأوصوا

مرتكبهايحأكمأخرىتهمةالتجدبفإلىاضافوااليهودأنولبدو

الهيكلدخلحين-الم!سيحلأنالرومانيالحاكمعصيانوهيبألقلر

أعتبر-بهوأعتصمالهيكلإحللأئهقيل-منهالبأعةوطردالموائدوقلب

.ظأهراوعصياناللدولةالعامةاللممكينةعليتمرداذلك

بيالط!م!بالولىبدايةالرومانيةالسلطاتأمامالمسيحمحاكمةوكانت3-

(23-6-12لوقاإنجيلراجع)طرودوسألىاوسلهال!واليأنالأ

حسبمامعجيزةأمامهيصنعأقهيرودوسمنهوطلب-الجليلحاكم

ومنشيئايفعلأندونامامهصاهتاظلالمسيحأقألا..لهقيل

.أمرهيهمهيعدلمإذبيلا!إلىأخرىمرةهيرودوسردهفقدثم

لماطبقا-قتلهعلبىصدقالذىبيلاطسالحاكمأمامأخيرأمتل4-

عنالقتليفوقأنعلي(أ-2325-3إصحاح)لوقابإنجيلوود

الصلب.طريى
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قصردخولرفضوااليهودأنيوحناإنجيلمنو!خد

يتهيلققكانوابينماالنجاسةمنخوفافيهصئواجدوالمسيحبيلاطس

يدخلالذىاليهودىلتعتبراليهوديةال!ئمريعةأنذلكالفصحخروفلإلتهام

يائمتركأنلهيجوؤلائمومننجسا،عملاالأخرىالأمممنرجلداو

الأعباد.أوالعبأدةفي

بألموتالمسيحعليالحكمالأمرأولوفضبيلا!إنويقال

الجلدعقوبةالقتلبعقوبةيلممئبدلأنمنهمطلبوحواوااليهودمعواجري

احدإطالقفيلعادتهطبقا-يطلقهأنمنهمطلبثموفضوااليهودولكن

.باراباسيدعياخرلصإطلاقوطلبوافرفضواالمذنبين

مربموخالتهومريمامهكانثو،الصلبحادثةالانجيلوشناول

المراةايتها..لأمهفق!الصلبمكانيقونالإنجيلكاتبيوحناوالمجدلية

وبعدبيتهألىيوحنافأخذهاأمكهذهالتلميذأيهأ..ليوحناق!ثمإبنكهذا

وخيصالخمرمننوعوهو)الخلبعضبهاإسفنجةأ!وهمأءطلبأن

.(الصلبغدالرومانالجنوديحت!مميهالئمن

قيامته:والمسيحفىفن*

تلميذاكانإنهوقيليوسف!يدعليالم!مميحلدفنالإنجيلعرض

يلمموعقبرإلىالمجدليةمريمتوجهثلأحدايوموفىعلاطيةغيرفىللمسيح

إلىفذهباويوحنابطرسبذلكفاخبرثالقبربابعنرفعقدالحجرفرألتأ

مريمبقيتبينمابيتهماإلىرجعاثم-الأوضعليملقاةاكفانهفوجداالقبر

التفتوحينالجئمانمكانفيجالسينبيضاءبثيابملا!ينفراتالمجدلية

لمإننيلهاقالوفنهاهابهتمسكأنحاوكواخررجلاواثالوواءإلسى

.الابإلىبعداصمعد
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:!ميذهألمسيحظهوو"

القدسالروحإقبلوالهمووللتلا!يذهظهرالملمميحأنالانجيليتناول

ثم،بكتابهيدونهالمكثيرةاياتالتلا!يذمعأجريالمدهيحأنيوحناواضاف

طبريةبحيرةلثماطئعندلتلاميذه-الإنجيليحكيكما-المسيحظهر

لهقائلالبطرستنبأثمكثيرا،سمكافصادت،الصيدشباكإلقاءمنهموطلب

لاحيثبكويذهبحذاعكلكيربطواخريدكتمدفأبلطشيخاتصيرعندما

عليولكنمصلوباقتلالذىبطرسميتةعنإنهاقيلنبوءةوهذه)تريد

.(اسفلإلىووأسهصلبحيثمقلوبوجه

الصعوفى:ثةحافىيذكرلميوحنا"

معالسماءإلىالمسيحصعودحادئةيذكرلميوحناأنحقأالغريبهن

عنللملمميحبطرسبسؤالإنجيلهأنهيبلإليهالمقربالملمميحتلميذكأنأنه

يبقيأنشئتلو11المسيحلهفق!هوبمصيرهلهتنبأأنبعديوحنامصير

أضافثميموتلنيوحناأناللئالميذبينحنبرفشاع؟شانكفماأوجعحلئى

التإلية:الأخيرةالسطووإنجيلهفييوحنا

أننعلمونحنهنادونهاددوالأمووبهذهيدالذيهوالتلميذاهطا1

واحدةدونتلوأنهاأظنيسوععملهاكثيرةأخرىأموووطاكحقشهادته

هذاعندالأنجيلوانتهي11،كتبمندونمايسعكلهالعالمكانلمافواحدة

الحد..إ!

تبشيرهمدىعليصحباهاللذينالصمميحتلميذيأنأيضاالغريلباوهن

ذكرهاالذىبينماويوحنامئيبهماونعنيالصعودحادثةيذكرالمبالصمميحية

المسيحتلامذةغيرمنوهماإنجيلهفيأيضالوقاذكرهاكماهرق!م!هو

لوفاإنجيلو(91/02أهن6الأصحاحمرق!م!إنجيلراجع)

.(55/53من42الأصحاح
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تمهيدي!ة:كلمة*

فىاختلفتبينماالأحداثمنالعديدفيالأوبعةالأناجيل!ا!

جدولاتلممرداقالملمميحيةالمصادوبعضفيتقليداصاوولقد،أخريأحداث

فىدقيقهتكنلمالجداولهذهبعضانغير..فلهاالمتوافقةبالأحدأث

التيالكبرىالأحداثفىالأناجيلتوافقمدىنبينأنراينالذلكسردها،

.عهدهنهأيةوحتىالصمميحعصربدايةمنذنلئمات

بامانةمناايماناالمصادوهذهمندقةأكثرنكونأننحياولوص!

مديأوالتوافقمدىإظهاوفيسواءه!وياوميلأدنيدونالبحث

الإختلاف.

الم!مميحبفكرالتب!ثعيوعملليةخلرظهرثالتيالأحكاثكانثولئن

اثرنا-فقدثمومنلهأهميةلابعضهاأنإلا-المائتينتتجاوزبماعديدة

الهاهة.الكبرىالأحداثفحسبتتناولان-القارئوقتنضيعلاحتى

أنسابة!!معلسلةالمسيح!السيدمببلأد

ميلافىه-ا

متىإنجيلى*

مريمأمهأناسالىعليالأولالإصحاحفيالملمميحالسيدولادةذكر

،القدسالروحمنحبليوجدثيجتمعاأنقبلوليوسفمخطوبةكانست

منهطلبوحلمفىلهظهرالربملنولكنلممرأيتركهاأنيوسفمافقرر

إبناستلدوأئهاالقدسالروحمنحبليفهىبيتهإلىمريمعروسهيحضران

.يطموعوتسميه
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*!نجيلى!قا:

ليوسفوليس)لمريمظهرالملنأنالأولالأصحاحفبىلوقاسيجل

أنلتها..سالملهاوقالعليهادخل(ومتىبإنجيلجاءكماالحلمفي

العليوقدوةعليكتحلالقدسالروحيلمموعوتسمينهإبناوتلدينستحبلين

الثه.إبنيدعيمنكالمولودوالقدوستظللك

منأوؤنامنتحبللمطاهرةعذواءمريمأنالإنجيلينبينوا!افق

القدسالروحمنحبلثوإنمال!هازوجأأوخطيبأباعتبارهيولممف!

ظهرالمالكأنإلبىمتىيذهبفبينمأالملشموضوعفيوالإختالف

لمريم.ظهرإنهيقوللوقافانحلمفىليوسف

ظلالإ!ففإنالمعلوماتهذألمصدومنهماأيتدوينلعدمو!ا

الروايتين.بينالتوفيقيتمأندونحألهعلي

(ظهوراالأناجيلأول)مرفدرإنجيل

المسيح.ولادةعنشليايذكرلا

المسيح(تلا!ذةأحدويوحنا)يوحناإنجيل

المسيح.ولادةعنشيئأيذكرلا

ألمسيحفسب2-

متىبداحيث(أ)إصحاحلوقاو(أإصحاح)متىمنكلسجله

المسيحنسب3الإصحاحفبىلوقاذكربينماالنجأويوسف!إلينزولابداود

.ادمحتىصعودامريمرجليوسفمامنبدءا

الإنجيلين:بينجوهرياإختلا!اأنالأنلممابسلسلةمنويؤخذ

يلى:كماالمسيحنسبمتىدونحيث"

بنأخيمبنأليودبنإليعاؤوبنمتانبنيعقوببنيولهمف!إبنأف

..هؤوبابلبنأبيهودبنإلياقيمبنعاؤوربنصادوق
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يلى:كماالصممليحنسبلوقاودون"

يوسفبنينابنملكىبنلاويبنمشالئأبنهالىبنيوسفإبنأف

بنمتأثيأبنماثبننجايبنحسليبنناحومبنعاموصبنمتاثيابن

يكونثمومن..زربابلبنريلممابنيوحنمابنبهوذابنيوسفمابنشمعبى

الجدحتىالإنجيلينبينالمسيحاللمميدنسبفيجوهرىأجتلافهناك

.(زربابل)

مرقمى:إنجيلى"

المسيح.انسابسلسلةعنشيئايذكرد

يوحنا:إنجيلى"

المسيح.أنسابدمملدمملةعنشيئايذكرلم

مصرإلىالمقدلمملأألعائلةهروب3+

متى:إنجيل،

ظهرالربمنماإنق!حيث2الإصحاحفيمتىأوردها

إلىفيهاوابقمصرإلىوامهبالصبيواهربقملهق!وحلمفىليوسف

فىيوسففقامليقتلهالصبيعنسيبحثهيرودوسفإنبالرجوعامركأن

ماتأنإلىفيهاوبقيمصرإلىمنطلقاوأمهبالصبيوهربالليلهتلك

ثم11إبنبىدعوتمصرمن11القائلالنبيبلسانالربفالهماليتمهرودوس

إلىالرجوعمنهوطلبمصرفيليوسفظهرالرب!كانالإنجيللممجل

أشرائيل.اوض

مرقدلى:إنجيل+

الأنجيل.فيالحادئةهذهترد!
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لوقا:إذجيل،

صمر.إلىالمقدلممةالعائلةهروبعنيتحدث-

يوحنا:إنجيل،

مصر.ألىالهروبلحادثهذكرأيمنالإنجيلهذاخلا

المسيحمحاكملأ-،

بيلاطلم!أماممحاكمتهتمتالصمميحأنعلىالأربعةالأناجيلإ!ت

لوقا،2/5من1همرفدى،11/14من27متىانظر)الرومانبىالحاكم

1يوحنا،المهمن23 AمنrA/ VA)تذكرفلمهيرودولىأماممحاكمتةأما

محاكمةيوحنأإنجيليذكرولم(12لم6من23إصحاح)لوقاإنجيلفبىإلا

وتوافقتالأخرىالأناجيلذكرتهبينماالأعلىالهودمجل!م!أمامالمسيح

فيودفنهالصليبعليوموتهووفعهال!بإلىالصمميحتسليمفىالأناجيل

قبرعليحراسةوضعواالرومانبانبالقولأنفردمتىإنجيلولكنالقسبر

متى-راجع)الأمواثمنقيامتهويدعونتالميذهينقلهأنمنخوفاالمسيح

تقدماللممبثليومالإعدادبعدأيالتالياليوموفيدونحيث(66لم62من27

ذلكأنتذكرناسيديأ11قالواوبيلاط!غ!إلىمعأوالفريسيونالكهنةرؤسأء

القبربحراسةامرافأصدرأقومأيامثلاثةبعدإنىحيوهوق!المضلل

قامإنهللشعبولمجولوايسرقوهوتالميذهيأتيلئلاالثالثاليومإلىبإحكام

بي!لىفأجابهمالأولمنأسواالأيخرالتضليلفيكونالأموأتبينمن

القبرإ!قواحكموافذهبواترونكماواحرسوهفاذهواحراسعندكم

11.حراساوأقأمواالحجروختموا
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المسيحقيامة5-

الأحداثفىاختلفتولكنهأالمطميحقيامةعليالأربعةالأناجيلإئمقت

يلى:كما

متى:إنجيل،

قدعنيفزلزالفإذاالقبرإلىاخرىوالمجدليةمريمذهبت:فل

الحجرفدحرججاءوالسماءمننزلفدالربعندمنملاكالانحددثا

يحرسونالذينالجنودوأوهلماوكالبرقالملنهنظركانوعليهوجل!ى

لهماوقالالمرأتينا!نفطمأنمولىكأنهموصارواالذعرأصابهمالقبر

استولىوقدالمرأتانفانطلقتالجيليلإلىيسبقكمهووهاقامقديلمموعأن

فتقدمتأسالملهماوقالإلتقاهماقدنفلممهبيسوعوإذاوالفرحالخوفعليهما

أنلإخوتىوقولااذهباتخافالايسوعلهما.فقاللهوسجدتابقدميهوأمسكلا

.(28متىإنجيل)يروننبىوهناكالجليلإلىيوافوني

مرقس:،إنجيل

ذكركمااثنتينوليسثلاثالقبرإلىذهبناللاتىالنساءعدد!ن

دحرجالحجيروجدنوقد(سالومهويعقوبأممريموالمجدليةمريم)متى

اقمرقسذكر-عليهحراسوجودمرق!ىيذكرلم-القبرعليمن

ناهتىذكربينماابيضثوبايلبس!جالطمالثمابافوجدنالفبردخلنالنسوة

عليهوجلدرالحجرودحرجاللمممأءمننزلالملى!كلأنوقععنيفاؤلزالا

المراتين.المح!وكلمالجنودفرأؤه

أنيعنيمأوهذافقطالمجدليةلمريمظهرالمسيحأنمرق!م!أضا!

معهاكانبلبمفردهالرجعلملأن!هاالقبرمنرجوعهاوقتيكنلمالظهوو

وقتللمراتينكانالصمديحظهووإنق!متىولكن-أخريتاناثنتان

القبر.منعودتهمأ
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لوثا:إنجيل+

أنأوردهماومضموقللقبر،ذهبناللاتىالن!مماءعددلوقايذكر!

معالجليلمنخرجناللواتيالنساءيوسف!وتبعت)ثلاثةمناكثرالعدد

الحجيرأنووجدقالحنوطحا!تالقبرإلىجئندثم..(القبرفرأينيسوع

انأي-بجانبهنوففاقدبراقةبثيابرلجنوإذا..القبرعندحرج!د

ولم-الأخرىالأنأجيلفىجاءكماواحدامالكأليسوملا!ينذكرلوقا

عودلهن.عندللنساءظهرالمسيحأنلوقأيذكر

لمريمالمسيحوظهوومتىإنجيلفيفقطوودللنساءالمسيح!سور

.الأحداثتلكهنلوقاإنجيلوخلامرق!ىإنجيلفيفقطوودالمجدلية

يوحنا:إنجيل،

إنجيليذكرلم-القبرإلىبمفردهاذهبتالمجدليةصريمأنسجلى

الحجرووجداويوحناسمعانبعدهأجاءحيثلمريمظهراهلاكينأنيوحنا

مريمبقيتبينماالرجلانورجع-الأوضعلىملقاةالأكفانودحرجقد

والاخرالراسعندأحدهماجاللممينكاناوذلكبعدال!كانلهافظهرنبكي

ئم..يسوعفوجدتالوواءإلىإلتفتتثم..الجثمانموضعفيالقدمعند

إلىيصعدلملأنهفرفضبهالامساكوحاولتباسمهانطقحينعرفته

له.وسجدتأبقدميهامسكلأالأخرىوالمرأةمريماقمتىقالبينماالليمماء

الم!عيعهةال!ارر،فإ"الثييامة

الأمواتمن11يطموعالرب11ثيامهأنعليالمسيحيةالمصادوفبح

يكونلنوبدونهأالكنيسهتبنيفعليهاالمسيحيةلتأرليخالمحوريةالحقيقةهى

ئقولالمسيحيةسويلي!ىأنهالمصادر!هواضافت-للمطميحكني!ممةهناك
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قوةفىالأمواتمنقامثمالبائغرلأجلبألحقيقةوماثجسداصاواورإن

وانهملكوتهعلييملكحىالمسيحأنللمسيحيينتؤكدالقيامةوأنومجد

الآواءفيتفاوتمنالمسيحيلينبينمارغموانه،خرافةأوأسطووةلي!م!

يوحدالذىهوالأمواتمنالمسيحبقيامةالمانهمانإلااللاهوتيةوالأفكار

لبعضيحتاجقدمرةلأولالقيامةعنيسمعمنإن:ايضاودالتبينهم

إلىيحتاجالأمروأن،العجيبةالقصةهذاإستيعابمنيتمكنأن!بلالوقت

.()1(لمقدسللكتابالتطبيقىالتفلعميرواجع)حدثبماايمانيت!ممليم

القيامةبعدل!تلاميذالمسيحظهوو6-

متي:إنجول8

المجدليةلمريمظهرقدال!مملامعليهالمطميحأن28بالاصحاحورد

وأمسكئافتقدمتاسلام:لهماوقلالقبرمنوجعئاأنبعدالأخرىومريم

...لهوسجدتابقدميه

منطقةفىجبلإليذهبواحيثعشرالأحدللتلاميذاخرظهوروفي

قائلاوكلمهمشئوابعضهمولكنلهسجدوارأوهفلماالمدهيحلهمظهرالجليل

.السماءفىسلطانكلإلىوفع

مرقيى:إنجيل"

المجدلبة.لمريمظهرالأسبوعمنالأولاليومفىإنه..ظل

.اخريبهيئهلتلميذينظهرأنهالإنجيلاضافاخرظهوروهى

وقدمتكئينكانواحيثتلميذاسكشرللاحدظهرلئالثظهووودى

بعدشاهدوهالذينيصدقوألملأنهمقلوبهمقساوةوالمانهمعدمعلبىوبخهم

قيامته.

أوردتبينمافقطبالروحتكونالأموالثقلامةأناغبرنفسهالمسيجأنالغريبمن)1(

بالجسدكانتالمسبحقياههأنالأناجيل
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لوقا:إنجيل"

فييعرفاهلمولكنهماكليوباسإسمهأخدهمالتلميذينظهرأبهفل

الأمرهأول

يديهأراهمولكنهشبحأنهيعتقدونوكانواللللاميذ،اخرظهورو!ى

أمامهم.وأكلفاخذهامشويلمطمكقطعةمنهموطلبوقدميه

يوحنا:إنجيل،

لالهافقالبهتصممكأنحاولتوقد..القبرمخدالمجدليةلمريم!

.الابإلىبعدأصعدلمفإنيببىتمسكي

منخوفاابوابهأغلقوأبيتفيمجتمعينتلاميذهكانالمساءوص

لومايكنولم،جنبهويديهاراهمئموسطهميحضريللعوعإذواليهود

فظهرلتوماذلك،فيتشككالمسلحبظهورسمعوحلنالتلا!يذمعموجودا

مغلقة.والأبوابالتميذمعتواجدهأثناء

السماءإلسىالصعوفى7-

صركسإنجيلىمنكلفيالسماءإلىالصعودورد

ولم5053(24-.الإصحاح)لوقاإنجيلوفي(91025أ-6إصحاح)

الاخرين.الإنجيلينفىيرد
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المصيم!كقالصصيانببةءاتالنبر

التوواةاسفاوأنأيتوراتيةعقيدةتكنلمالصمميانيةأنذكرناانسبق

أنبياءأسفارفىالمسيانيةوودتوإنماعنهاشيئاتذكرلمالأوليالخمسة

إسرائيل.

ثمومنبالتوراةالخاصالجزءفىالنبويةالملمميانيةعقيدةناقلثمناوف

لتكرارها.حاجةنريلا

أنبياءاسفاوفيالمسيانيةالعقيدةموقعإلىنشيرالبحسثهذاوص

نحوعل!الملغميائذكرلمبهاوردثالتىالعباراتاننلاصحسظوإسرائيل

مريم.بنالمسيحتذكرلموبالتأليصريح

ق!حيثميخاسفرفيجاءلتا:!تفىا!ولادة-نبوءة1

أصلهوإسرائيلفىملكايصبحمنلييخرجمنك11لحمبيثعن

.)5-2("الأؤلمنذالقديممنذ

ها11فيهوردحيثأشعياء-سفرفي:الطراءهنالمسيحولادة2-

أنيعرفوحين)1(عمانوئيلإسمهوتدعوإبناوتلدتحبلالعذواء

ماعلىالبعضواعتمد11،وعطملاؤبداياكلوالشرالخيربينيميز

بالعباراتالمقصودانعلي55/6،532/1أشعياءسفرفيورد

)2(المجرمينمعوعذبالضرباحتملحيثالمسيحهوبهماالواردة

أممريمهيالمقصودةالعنعراءأنعليللتدليلالعبأرةهذهمتيإسنعمل)1(

أشعياءوامرأةالعذراءهذهبينالجمعإلىاخرياراءتذهببينماالمسيح

منفتاةهىالعبارةمنالمقصودةأنإلىآخرإئجاهويذهبلثماريشولباوإبنها

بولد.وألناوحبكئزوجتئكنلماحازبلت

-ا3-5-6-8-.فيالواردةالعباراتإلىاشعباءسفرفيإستندواوأيضا)2(

خطيئة.كذبيحةماتانهعلي12ا-ا
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المزأميربعضأنالمسيحيونواليهودإعتقد:اوواهيرفىاليم3-

زمنهافيوقع!أحدأثألىايضاتاثميركانتكما،المسيحإلىتشير

فسرتوقدداود،ن!مملمنالصمميحياتىأنالجوهريةالعميدةوكانت

عنصحيحةتنبؤاتانهاالمزاميرعليبعضالمسيحيةالمصادر

الصمميحانعليئدليلاإنجيلهفيووضعهامتيوأخذهأالمسيح!دوم

.داودمزاميرفيوردبماالمقصودهو

الفخاركقطعةنضارتيجفت2211بالمزمووجاءمأبينهأوهن

الأدنياءبىأحاط..تضعنيالأرضلزاب-إلىبح!نكىلسانيوالتصق

أحصىلهزاليوصردتأووجلييديئقبواطوقطتيالأشراومنجماعة

.11قرعةيلقوقلباسىوعليبينهمفيمائيابييتقاسمون.!اهي

معانأةإلىتدثميرإنهاالمسليحيةالمصادرعنهاقالثعباواتوه!حئ

عشر.الدسمادسداودبمزموووردكما.الصليبعلىالمسيح

لأنكوجاءعلىسيرفدج!ممديانحتىلسانيتهللوقلبيفرحلدلك11

11.الفطمادمنهينلالقدوسوحيدكتدعلنوالأمواتهوةفينفططيتتركلن

الأموالنا.منالمسيحقيامةصدقعليدليلااتخذلتأالعبأراتوهذه

رايفيهاينتهولموتحليلمناقشةموضعمازالتالتيالمزاهيرأخطرولعل

عليتدللباعلبارهاإليهااشارتالتيالم!مميحيةالمصادرعدافيمامحدد

011رقمالمزمورهوالمزاميرهذهأخطرلعلنقولالمطميح،ربوبيةصحة

أضدعحتىيمينىعنإجلدلى..لربىالربقأل11فيهوودحيثلداود

فيأحكمويقوللسلطانكمنطلقأصهيونالربيجعللقدميكموطاأعداعك

التكلإلىشبابكيجئشعبكيتطوعأعدائكمحاوبةيومفيأعدائكوسط

إلىكاهنانت.يلراجعولنالربأكسم..الفجرقلبفىكالندىالمقدسة
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غضبهيومفييمينكعنواقفالرب)1(ملكيصادقوتبةعليالأبد

يائعربوؤسائهابجئثالرحبةالأوضفيملأالأممبينيقضبىملوكايحطم

.!منلصرابرأسهيائمصخلذلكللطريقالمجاووالنهرمنالملك

بأنالقولإلىالأناجيلكتاببعضدفعالذيهوالمزمورو!دا

واحدا،فصاواإتحداثمالابيمينأياللةيمينعليوجل!م!صعدالمسيح

الثهإبنأنهإلىمستنداداودإلىن!ممبهينكرانإلىالمسيحدفعالذىوهو

الثهمنلثماناأقلهووداودإبنيكونفكيفأبيهيمينعلييجل!م!الذي

.(الشأنهذافبىاوردناهأنسبقماراجع)

علييتهأمسونمبغضيجميع11جاءوالأربعينالحأديالمزموروكل

ابدافراشهمن!وملنوعضالداءإعلراهقدقائلينالهذائيعليويتامرون

عليانقلبقدطعامىمنالاكلبهولفتالذىليالملاؤمصديقىحتى

11غبهعلىورفع

الناسانعليدليلاالعباواتطتهالأناجيلكتاببعضاتخسذوف

خانهقدتابعيهأحدالأسخربوطييهوذاوانصكليهوتآمرواالملمميحأبغضت

.لليهودوسلمه

عليهإبراهيمحيأهفيظهرإنهقيل(وهميةتكونقد)شخصبةهوملكبصأدق)1(

يعبدكانالقديمالعهدفيمحوريةشخصيةوهوا!ملامملكوي!مممىواحدةمرهالسلام

كاهنويعتبرباليهوداتصلولكنهيهوديايكنلم-الأوثانعبادةعنبملنعوالنه

لسميلأرضوملككاهنأنهوبعتقد،إليهاشارتالتيهياللوارةأنأي-توواتى

ساليم.ملك
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القروأنيةاللبوءة

إسرائيل،أنبياءأسفاربعضتضمنتهاالتيالنبوءاتعنت!ا

بل...إليهيوحولم،رسالةمنهملأحديكنفلم..تجاوؤاأنبيأءنقولونحن

أليهوديةلالمهولوطبقا-نبيكلمةعليهميصسدقلاهؤلاءبعضإن

ول،وحاكمملكهووإنماوسولالاونبيايشبرلاداودبأن-والمسيحي!ة

اليهوديةالعقيدةأنعنفضلااليقينوجهعليكاتبهايعرفلاالأسفاران

أيديبينالمتداولالمديمالعهدكتألبطتضمنهاالتيالألممفاوهذهبعضترفض

المسيحيين.

فيوودتأنهأأىتوواتيةلبوءةنعرضالتاليةالسطودروفعي

مننبياانوفحواها،18الاصحاحالتثنيةسفرفبىوبالتحديدذاتهاالستوراة

موسى.بعدبأتبىسوفإسرائيلبني

هوسى!لسانعلي(ا-522هن18إصحاح)التثنيةسفريقول

أقمالربلىفقالتسمعونلهإسرائيلبنىهنهثلىنبيافيكمألرل!سيقيم

اهرههابكلفيخاطهمفمهفىكد!وأضعمثللظإخوتهمبينهننبيالهم

ائنباأوبه!ئكلمأناهرهلمبمابإسميفينطويئجبرالذيالنببىوأمابه

11يموثحتمافإنهأخريالهةبإسم

الاراءواغلب،النبىهومنتحديدشأنفيعديدةاراءاتجطاو!د

هوالنبىأنإلىتذهببعضهاوإلمملاميةومسيحيةمصادومنكيلتالتي

عقيدةلأن-المصادوهذهبينفاوقثمةطاكلكناللمملا3عليهالم!مميح

إبنهوالمسيحلكونكتأييدالايةلهذهإستفأنوسإستحنداممنإتخذتالكنيسة

التثنيهلممفرفىوودبماالمقصودأنإلىفتذهبالألمملاميةالمصادوأماالثه

فيكونالمسيحسويموسىبعدياتولم،الإلهأبناواثهولي!ىالنبيهو

.المقصودالنبيهو
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قبلمنمكلفانبيالي!ى11يسوع11بأناليهوديةالمصادرذهبتسم!ا

ئمكإبن11يهوهإلىنفسهنسبمدعيهوديهووإنمااليهود،السه11"يهوه

كلمةسكليهصدقتفقدئمومن،ذاته11يهوه11أنهنفسهفاعتبرعليهإستط!

:التوارة

يتنباأوبهيتكلمأنامرهلمبمابإسميفينطقيتجبرالذيالنبيأصا11

11يموتحتمافإنهأخرىالهةبإسم

عليهأطلقوقدالسلامعللهالمسيحنبوةالإسلاميةالمصادوو!ك!

تجاوزثعديدةجزأثأليعهونلممب11مريمبنجمسى11مسميالكريمالقران

إبناوإلهاالمسيحيكنونأنإطلاثأيجيزلاولكنهالأوبعة،بالأناجيلوودما

إلهأتجعلهاللتبىالعقائدأنإليلشيرثأطعةآياتالقرانفيوودتوقدإله

.القرانأنكما..أخرمجالفىذلكنفصلوسوفبالثهكفرعقائدإلهإبنأو

عثتويتهاوأكدوأنقاهأالن!مماءأطهرمصاففى-مريم-المسيحأموضع

يعنيلاذلكوأنمنه،روحوالنهمنكلمةالمسيحوأنبالمسيححملهاعند

النفخقوةأوالكلمةبقوةمخلو!المسيحلأنذاتهالثهأنهأوالثهمنجزءأنه

المباشرالخلقبطريقوجداوحواءادمإنبلوحواءكأدمتماماالروحفي

الصورةمنويبدوابدونالروحفىالنفخأوفيكونكنكلمةبقدوةس!واء

الإشارةمع)الصمميحيينفكرفيأوالإسدمفكرفي-المطميحبهاخلقالتي

للسيدحأملارحماإلالكنلممريمالسيدةأن(مخلوقأيعتبرونهلاأنهمإلي

فليسالبدئريبالتلقبحأماوليسثفقطالرحمفيبالحملأمأنهاأئطالملمميح

.القدسبالروحلقحتفدمريمبويضةأنبقالانالمقبولمن
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إلأوبدةالأناميلفل!ال!يح!مدهؤات

فقداللمملا3عليهالصمميحمعجزاتبيانفيتماماالأناجيلتتفقلم

مواضعنسجليليوفيماالاخرالبعضدونبعضهافيمعجزاتذكرت

والإختلاف:الأتفاق

إليها(أشرناأنسبق)الافالخمسةإشباعا-

ويوحنأ.ولوقاومرق!غ!متيأنأجيلفيذكرث

خنازيرإليأشخاصهنالمثمياطينطرد2-

ي!وحناإنجيلفيتذكرولمولوقاومرقسمتيأناجيلفيذكرث

باورسإبنةإحياء3-

يوحناإنجيلفيتذكئرولمولوقأومرقسمتيأناجيلفيذكرت

الدمنازفةشفاء4-

يوحنا.إنجيلدونولوقاومرق!ىمئيأنأجيلفيذكرت

المائملولشفاء5-

يوحناإنجيلدونولوقاومرق!م!متياناجيلفيذكرث

الماءعلييمشييسوع6-

لوقا.إنجيلدونويوحناومرقسمتياناجيلفبىذكرت

V-شيطانبهأخرسرجلشفاء

ف!قط.ولوقامتيإنجيليفىذكرت

أعميينشفاء8-

فقط.متيإنجيلفيذكرت

.صيدابيتفيأعمىشفاء9-

فقط.مرقدم!إنجيلفيذكرت
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ألموتهننايينأرملةافيإقاهةا-"

فقط.لوقاإنجيلفيذكرت

خمر.إليالماءتحويلا-ا

فدط.يوحناإنجيلفيذكرت

وجلإبنشفاء:فقطيوحناإنجيلفىذكرتفقدالتاليةالمعجزاتأط

إلعازوإحياء،ولادتهمنذأعبىشفأءح!ممدا،بيتمشلولشفاء،الملكحاشية

الكثير.السمكصيدمعجزاثالأمواث،من
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الأناميلفإلا!الشوائمالندالببم

هذهكانتسواءلأتباعهالمسيحوضعهاشرائعثمةالأناجيلتحمللا

إنهق!بلمشرعا،المسيحيكينفلم،المعاملاتمنأوالعباداثمنالاثمرائع

فيينحصرالمسيحيةالشري!عةمحووويكادموسىشريعةناموسينقضلن

بالنهوالقسمالحلفعنوالنهى،مطلقةمنوالزواجالطحلاقمسألة

بيومالإهتمأموعدممحبتهمإلىوالدسكوةالأعداءمنالانتقامورفض

يدخلوالنوالذينالأغنيأء،فيووأيهبالخطانأوالسبت

،إبرةئقبفييدخلالجمسلأنتخيلناإذاإلاالثهملكوث

لمأنهغيرللصغار،ومحبتهوالصوموالصلاةالصدقةعنالمسيحتكلمكما

وأطهرأنقينظرةفىالعزوبيةحيأةوكانلت،الزانيةالمرأةعليالحديطبق

.الزواجحياةمن

منتهيأ،المحكومينوالحاكمبيسنالعلأقسةالمسيحوتناول

وهبى،الحاكممطالبإلىالشعبأفرأدخضوعوجوبإلى

وهذا،بربهالإنسأنعلا!ةعنالصلةمنبتةدنيويةعلاقة

وبينالمدنيةالمحكومةبينيفصلالصمميحاللمميدأقيعنيمأ

تكونأنيجيزلاالمسيحأنسطيفطمرهاوهو..للشعبالدينيةالعلاهه

دينية.الحكومة

ملكوتئؤكدالتيالأمث!فتناوللتلا!يذهالأمئليضربالمسيح!ن

والخميرةالخردلوحبةوالزوانوالقمحالزارعمل!عنتحدثحينالثه

إنجيلفيتذكرلمالأمثالهذهأقغير-الصيدوشبكةواللؤلؤةوالكنز

الخردلوحبةالزارعمثلبىولوقامرفلىذكربينمأببعضهامتيوانفرديوحنا

ئقريبا.جميعاذكزهافقدمتىأما
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تناولبلالنهملكوتعلبىالتاكيدعليالمسيحالسيدأمث!تقفطو!

وأمث!(لوقا)العرسووليمة(فقطلوقا)السامريمل!عديدةأمثالا

عنوأمئال(لوقاذكرها)الخائنوالوكيلوالعدثماءوالوليمةالغبيالغني

والتواضع.الدينونة
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المسيعيهفل!ل!بة41الدفيدة!المسيم

فيهأكتملتالذىالوقتفىأليهودي،الشعبجموعبينالمسيحظهر

واحدبإلهيؤمنونكانوا..وطقوسهمشرائعهمواكتملتالدينيةاليهودغ!يدة

وردكما-أنه..لدرجهالأممسائردونبهمخاصإلهولكنهخلاققادو

خصيصابنيالذىبالهيكلالأقداسقدسفيبينهممسكنالهاتخذ-بألتوراة

له.

وكان،عليهمغامضةجوهريةدينيةمشاكلثمةلليهوديكنولم

وال!ثمروحالتفاسيرفبىإختلأفايكونأنيعدولاطوائفهمبينالاختلاف

.الأنبياءأسفارأوالتوراةلنصوص

فيالتجمعهبىاليهوديالشعبتواجهالتيالجذويةالصئمكلةو!ئست

عليالنهيعبدواوالتوواةنصوصليقيمواأحراراطلقاءالميعادأوض

جموديةمنيخلصهمملمعيحظهووعليتنعقدامالهمكانتئمومنشاكلتهم

إسرائبلمملكة-الدنيويةمملكتهمويقيمشملهمويجمعالأخرىالأمم

ليفلحوأأئبيائهمبعضابلدعهاالتبىالصمميانيةبالعقيدةصفماوهو،الكبرى

إليهمسيرسل..بلعنهميتخلىلنالنهأنفبىلليهودوالرجاءالأملأبوالب

.الأخرىالشعوبكافةعلبىلهمينتصرالذيالمخلصالمدمميا

ولم-الرومانيالحكمتحت-المسيحظهورإبان-اليهودووفع

الصمميحبظهوريحلمونفباتوا،الرومانسطوةمنالتحرومقدووهمفييكن

أخلأطهم،تهذيبعليقادرةتكنلم..التوواةتعاليمأنغير،المخلص

..التوراةئعاليممنبدلاوالجسدىالروحيغذاءهمهيالمادةفأصبحت

ضممائرهمفسدثالذينالضرائبجباةالعشارينفئاتظهرتأجلهاومن

لمصالحهمطبقااحكأههمايفسرونالذينالفريسيينمنالاثمريعةكتابوفئاث
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الذينكهنتهمأنحتىالمرابينوالمخادعينوللحكامالمنافقينوفئاتالذأتية

الفاسدين.المتنطعينمنصاووأالدينيةالرئبأوفعتقلدوا

أبإلىونسبيهوديةاممن..المسيحولد..المريدباالجوهذافي

فيالمسيحفعاشالح!وقيق(النجاريوسف)الروحيابوهوكانيهودى،

وحتى..للحياةالضروويةبألحاجاثتفيئكادلاالدخلضيقةأسرةكنف

..إبنهااوبمريمي!ثمعرأحديكنلم..الأناجيلتلئمي!ركماعدئمرةالثانيةسن

الذينالألافمنواحدفهوالنجاو،ليوسفولدانهبعتقدونالجميعكانفعقد

الأسرةكنفتحتالإنطواءفيواغبايكنلمالمسيحلكن.يومكليولدون

تفوقاخرىلمهامأعدهقدالنهكان..(الروحي)لأبيهال!ثماقوالعمل

كاننعموالخطووةالتعقيدبالغةخططالهترسمالأقداروكانلتااليدويالعمل

اليهودىالمدوقفإلىتؤدىفووة،اليهودىالفكرف!ثووةلاحدالئ!يعدهالثه

.الزمانلنهايةحتى-وشعباديانة

وندواتهملخطبهموي!مممعاليهودمجاهععلبىدائمايترددالمسيحكسان

دنهالحبمنبفيضهنهاوتزودجيدةفراءةالمزاميروقرأومحاووائهم،

إنضمإنهوقيل..والنفاقوالرياءالعنفورفض..ابيهوالتقرببهوالإيمان

قدسيةعليوتحافظقمرانوادىمغاراتفيئعي!ث!كانتمتبتلةلجماعة

التعففهي-الشاكلة-هذهكانتوشاكلتهاعليافهوتعبد-التوراة

مناصبحواأنإلىبهمالأمربلغوقدالنساءعنوالبعدوالتقشفوالزهد

ذواتهمبفقدانالشعورحألةإلىيصلوالمأنهمإلا..اللاهوليينالمتصوفين

نزودالمسيحاقوقيل-أجسادهمفىالثهبحلولالإدعاءأووعلوا،شفافية

وبينبينهالعلاقةأصبحتحئىولغمفافيتهاالنف!م!وسمووالنقاءبألتبلرمنهم

تحدثنالمإذالأوضيةعائلتهالمسيحوفضثمومن..بابيهالابنكعلا!ةالنه

مقابلةوفضبل،الأوضيوأبيهالمسيحبينتمثمقابلةأيةعنالأناجيل

الأولىالتربيةدووسويحياتهفيدووأىمريمللسيدةيكنولموأجوتهامه
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مدعوانكاناحين-هنهطلبتهمأكلو،لتلا!يذهدووسهتضرتكنولم-

أنبعدالمدعوونيسكرحتى-خمراالماءيحولأن-عرسحفلسةفسبى

يصفهاولم(امرأة)بوصفهاالحفلهذاوفبىالعرسفيالخمرنفسذث

بعضأن..غيرخمراالماءوحوللمطلبهاإستجابذلكوغم..بالأم

صلبه.حادثحضرثإنهاقالتالأناجيل

الأصليهوديفهو..اليهوديةللطقوسطبقاالعبادةفيالمسيحإنخرط

الأنبياءأسفارفيوردوماالتوراةب!ئمرائعالتمسكعنيومايتخل..لم

هذهعنخروجهيتمل!ولم..الحفظتماميحفظهاوكانهالايةيلالووكان

الله،منقدو!الزواجبأنمنهايمانأ..الطلاقملممألةفيإلاالشرائع

الحكموهذا،وحكمهالالهقدويعاوضأنلأحديجوؤفلا-اللهيمجدولأنه

شعوريبوصفوصفهالذىبالنهالتصافهفىالمسيحلطبيعةامستدادهو

مالان..لإوادئهخاضعكإبننفطعهإليهونسبالاببكلمةالحرارةمتدفق

يكنولمالسماوىلأبيهإرادةعنبللهإوادةعنلي!ى.المسيحيفعله

المؤمنينإلىالوصفهذاإمتدبل...نف!معهذاتعليممصودابالابوصفه

.المخلوقاتلكلال!ممماوىالابهوأى..لهمالسماوىالابفهوبالثه

..قالهاأنهولو..الالههوأنهإلىلشيرواحدةكلمةالمسيحبقلولم

ذلكفيكان..بالابالالهيصفكانحينلكنهوالح!فىاليهودلرجمه

ئعرضفقدوهكذاوتف!ممير،شرحإلىيحتاجالذي..الغموضمنشيئا

كانث..ابوكهومن..تلا!يذهمعحتىالوصفهذاشأنفيلمحاووات

مرتبطاالمسيحفكرظلثمومنإشاواتهعنغموضعاتقللاإجاباته

اوالالهمملكةلحولبقرباليهوديال!ثمعبتذكيرمجردعلىيقوموباليهودية

بذلك.يب!ثمريوحناكانكما-السماوالتامملكة

(اليهودمسياأو)المسيحوصف!تلاميذهأحدعليهاطلقحبنماولكنه

أنيجدبأاليهودمسيحأنقدوأنهغير،الوصفصحةوأعلنذلكعليوافق
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وإحتدهاإسرائيلوانتصاوال!ئميطانعهدنهايةليعلنالزماناخرفبىيظهر

هذهللمسيحيكنلم..الأرضعليدينيةدولةلإقامةاىالميعادلأوض

يأتلمفهو..الثهحبفيالذائبةطبيعتهتوافقتكنولمالجلمميمةالإمكانات

تنبعوسالتهبل..الأوضعلىليسثرسالتهلأن..أوضبىملكوتلإقامة

أنلهميريدإنه،والخطاةوالماوقينالمطحونينوالمعذبينأجلمناللهمن

الاسلا3فيالجنةلتعبير-المساوى-التعبيروهوال!ممماواتهلكوتيدخلوا

وهيجهنمعنبعيداأبديةحياةالسماواتملكوتفىالانسانيحياإذ-

كان..الجديدةبافكارهيكرؤالمطعيحكانحين..والطغاةالظالمليسمنماوى

أليهيلممتمعوناليهوديهالمعابدوكهنة(اليهوديةالشريعةكتاب)الفريطميون

ؤلزلةإلىتؤدىالأفكاوهذهلأن..لأفكاوهوإنكاووبغضكراهيةفي

حملإذ..عندهمالطقوسنظامخلخلةوإلىاليهودلدىالتوحيديالإيمان

مناصبهمعليخطرافيهوأواثمومن،الكهنةعليشعواءحملةالمسيح

منهم،يهربفكانمرهمنأكئررجمهحاولواضده،بحملةفقامواالكهنوتية

تجديفهأعلنواايامثلاطةخكلهدمهبعدالمعبدبناءفىتحداهموحين

بجدولمبالمسيائلاصذهوصدفهحينخطورةالأمراؤث!م..وهرطقته

اليهودىبالدينالهرطقةتكنولم..تلا!يذهزعملؤيددلائلألةفيهاليهود

بعضذهبفقدولذلكالروهانيالحاكمأمامماشخصبإعدامللحكمسببا

شعائرعنوخروجههرطقتهبسببيحاكملمالمسيحانإلىالأديانعلماء

احلرحينمأالرومانيالحكمعليوعصيانهتمردهبسببحوكمبسلاليهود

فاعتبرايامث!لاطةبهواعتصموالعلثمارينوالصياوفةالباعةمنهوطردالهيكل

الذيالحاكملأوامروتحدياالرومانيةللدولةالعامةا!كينةعليتمرداهسذا

وليلىالتمردبجريمةحوكمثمومنفيهاشعائ!رهمليؤدوالليهودالمعابدفتح

الهرطقة.بجربمة

Karenواجع) Armstrong & Mohammed)
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Aاجعو) Biography of theProphet)

بقدوالبساطةمنفيهامأبقدرالطعلامعليهالمسيحدعوةظلتوهكذا

عصرإنتهأءبعدأنهإلا..بهلحيطونالذينعلبىحتىالغموضمنفيهاما

إنجيلهمرقلىيوحنافكتبالأناجيلتدوينأي،التدوينعصربدأ..الملدهيح

عاميبينفيماالتبشيريةوحلتهفيوافقهالذي)1(بول!م!بافكاوفيهمتاثرا

واحدةعدامامرق!ىبإنجيلوئأثراولوقامتيمنكلكتبئ!مم،-.067

الذيابوكم11عباوةالمسيحلطمانعليدونمنأولمرقسوكانايةوئلائين

برإلهناالرب11ق!وصيةأفضلعنالمدمميحسئلاوحيناالسمواتفى

قوئك"وبكلفكركوبكلنف!ممكبكلوقلبكبكلإلهكالربفاحبواحد

فىالمجاالإنسانإبنيبصمرونسوفماوعنث!ئذ11ئانيةمرةمجيئهأعلنولكنه

منمختاريهويجمعملائكتهعندئذفيرسلومجدعظيمةبقدرةالسحب

هذهأنووغم11السماءأفصىإلىالأوضاقصىمنالأوبعالجهات

حينالدوبينبينهالانفصلأبرزأنهإلها...إلاكىنهإلىتشيرالعباوات

أحديعرفهمافلاال!مماعةتلكواليومذلكوأها11فقالمجيئهوقثعنسئلى

المسيحيةالمصادروتقول11.الالبأإلاالابنولاالسماءفىالذينالملاطكةلا

كانالذيالوقثفىإلهابإعتبارهالمعرفةعنتخليالمطميحأنلذلكتفسيرا

أقوالصراحةمعيستقيملاقولذلكأنغير،الناسبينيمشيإنسانافيه

الصمميح.

تقدمفلمالمسيحالسيدل!ممانعليالمسجلةالنصوصاختلطثوطعذا

لطبقةبدلاهكذاأو،وكينونتهورسالتهبمبادئهيقينثمةاليهودىلل!ثمعب

كإن!ممانذاتهأبرؤانهولو،الصليبعليليموتجاءفهواليهود..منالكهنة

وه!ىبهحملتامهأنالبدايةمنذلأحديعلنلمأنهخاصة..جدلااثارلما

بطرسمنمعلومائهإسلقىإنهوقيل)1(
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مكأنمنعائلتهمعيتنقلكأنبل..بالأناجيلالواودالنحوعلىعذراء

اثاولكنهوبموتهيتنبأاوشخصأييتوقعحيناليهودلئمانفما..لآخر

اللهإبن-الأنسانإبن..ص!غامضةإشارتعليهميلقيكانحيناليهود

هنالباثمريةتخليصأجلمنالفداء..بالصلبالموت..السماوىالأب..

إبراطميكونأنقبلمنكائنإنني..يعودسوفالإندممانإبن..خطاياهدا

..الأبديةالحياةلهتكونبهوبؤهنالابنيرىمنكلهىإبىمشيئةاق..

..الخبزأناالطريقأنا..الحيقأنا..النورأنا..الأخراليومفيأناسأقل!ه

وحين..داخلكمفيلكمحياةفلادمهوتشربواالانسانإبنجسدتأكلوالمإذا

فأجالباأبوكأين..سألوهال!ثمعبوجمهورالأتباعلديالرؤىإخلالطث

لعرفتمعرفتمونيولوأبىتعرفونولاتعرفوننبىلاانتمغوضفيأيضا

ايضا.ابى

باويسبجامعةالأديانتاريخقلمممووئي!ىألمدئاذضشارلووول

الأتباعبأنالقولإلىبهالمؤمنونإضطرلقد11(كاثوليكىم!معيحيوهو)

."وموزاوجعلهالحديثلهمأبهمقدهووأنهالفهمكلحديثهيفهموالماياول

فىوردكما-صلبهوالمدهبحمحاكمةأنإلىأيضاالمؤلفويذ!ي

النظامعليحفاظابلهرطقتهاوتجديفهب!ممبلبايكنلم-المسسيحيالتقليد

شارلللمؤلفوتطورهانائعاتهاالمسيحيةراجع)الدولةواستقرارالعام

.(جينيبير

إنه..فقالواالمسيحقيامةفيالتشكيكالأديانعلماءبعضحاولو!

ذهبتولقدالتلا!يذبعضاوالنسوةبعضشهادةسوىعليهادليليوجسدلا

حجرلأنهابالقيامةالمسبحيبؤمنأنضرورةإلىالمسيحيةالمصأدو

أيةللمسيحيةتكونفلابصحتهاوتسليممطلقالهمانوبغيرالديانةفيالزاوية

للتسليمبل..العلملمنطقيخضعانيجوزلاالأمرأنمفادهبما،معني

ئكونالأمواتقيامةأنمنالمسيحذكرهمابينتناقضأثمةأنيخربالقدوة
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قيامةأنألىيشيربمابجسدهقامالمسيحأنالأناجيلتقربينمابالروح

البعث.يومالأمواثقيامةعنتحنتلفالملمميح

الدينيةصياغهاوضعوفيالصمميحيةانت!ثمأوفيالفضلويرجع

حيثطرسوسبمدينةيهوديةعائلةمنولدالذيبولسالقديسإلىالجديدة

)1(مستفيضةدوالممةالفلسفةبوللم!درسوقدأليونانيةالمداوسفيهاأؤدهرت

علييعاتبهالملمميحفيهوأيلحأدلثاتعرضأنهإلابالمسيحعداءعليوكان

بالمسيحية.المباثمريكصنبانويختصهعدائه

مجردمنالمسيحيبالفكرانتقل..فقدتمامااهدافهبولسحددولقد

يختلفلاهوتبىبعدذاتديانةإلىالمسيحالسيدلسأنعلبىتصاغكلمأت

.اليهودىاللاهوتطبيعةعنتماما

المسيحتلا!يذعليخاوقاتأثيرايؤثرأنبولساسلطاعوف

الئعث!يبطريقعنالخطاياعنالتكفيرفكرةعقائدهمفييغرسوأن

ددالم!مميحأنيرددكانلقد.الصمميحلمجدكاساسالقيامةوفكرةوالصلب

الابنولكنالمتجسدالثهإبنهوالمسيحوأن..البشرخطايااجلمنصلب

ثالثافنومالقدسالروحوأنواحدةذاثهمابلالابعنمنفصلةذاتاليس

بلاواحدهذاتالجميعوأن(والابالابن)السأبقينالأدنومينإلىيضاف

الإبنكونأوالالهةلعددمشكلةمنيخرجأنبول!م!إستطاع..انفص!

انفص!لاواحد،فىالثلاطةالأقانيمبصياغة(أؤليلي!م!أي)حادثمخلوق

إنفصلالإبنبأنالقولإلىمسيحلةمصادرذهتبينما-واخرأقنومبين

للخروج(الشانهذافياوودناهأنسبقماواجع)الصلبلحظةالأبعن

إلههميقدسوناليهودكانإذالبشر،منإنساقبيدوقتلهالنهصلبم!ثمكلةمن

رغم..الإلهثبولي!ب!للإبنالصلبيكونأنيتعينفكأنالتقدي!م!أشد

أعالراجع)يهوديةبمدرسةودرسبالقدسنائمأبول!ىأناخرمذهبفي1()

."رومانيمواطنلقبيحمليونانييهوديأنهالأغلبولكن(الرسل
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الصلب.لحظةتمقدالأنفصاللكنواحدأنهما

الصديقمرق!ىأولهموكانبولده!،بفكرالأناجيلكتابتاثرولفد

الأنبياءاسفارفيالمواضعلبياننفسهاجهدالذيمتيلبعهثملبولسالحميم

المسيحهويطموعبانمنهالماناعليهليطبقهاالمسيحقدومصتتحدثالتي

ويصلببشرينأسوتفىليتمحووالابدبلمنأرسلالذيالمخلص

اليشر.خطاياغفرانأجلمندمهويراق

ونحنيوحناإنجيلكاتبهوبول!م!بفكرتأئراالناساكثركانولقد

مدجم!يبرزالانجيللأنالصيادزبديإبنيوحناهوكاتجهيكونأننستبعد

لكلماتاستعاوتهذلكيؤكدوالفلسفيالمذ!جفيوض!لوعهكاتبهلقافة

..الكلمةكانالأصلفي11الإنجيلبدايةفيقالحينالسكندريفسيلون

.الأبدىالإلهأو-الكلمهذاتههوالمسلحأنأى..!(لاجوسا

فيبفكرهبلثمروقدالم!مميحي،البولسيالفكرمعالماتضحتوبئلك

وهوالمسيحيالتاريخفيشخصيةأهمهووكانالعالمهنملفرقةأنحاء

للكنيسة.الحقيقيالمندئمئ

شرحعليبوللىفكرمنإنبثافا-المطميحيةالمصادرئجمعوتمافى

الحياةكتاببمرجعالواودالحرفيالنصنوود)يليماعليالثالوثعقيدة

المقدلى(للكلابالتطبيقيالتف!مدير-المسيحى

الثالوثغيدةشأنفيالمصادرهذهنفول

الجوهرفيواحدولكنه)1(أقانيمطئةال!هأنمعناهالئالوثتعليمإن11

يعتمدالابنوال!هيتكلمالابفال!ه..وعاملونموجودونالسئ!لاطةوالأقانيم

ئلاثةالوقتنف!م!فيولكنهواحدفاللهيلمموععليالقدسالروحاللهونزل

المسبحيينعلماءاراءبعضوئذهبهحددمدلوللهالييىعامضةكلمةأقنومكلمة)1(

الصلبهرحلةهيالأبسنعنا!ابفبهاانفصلالتيالوحيدةالمرحلةأن

.(ابيهاالاشارةسبتت)
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11تدوكلاالتبىالثهأسرارأحدوهذااقانيم

هوالملمديحاناعتبارفىمتىإنجيلعليالمسيحيةالمصادروتعتمد

إنجيلعل!تعلمدكماأ-15()6إنجيلهفيذلكإلىمتىأشارحيثالنهإبن

-2،02-1،14-1بشرا)يوحناصاوالذىالنههوالمسيحاعتباوفىيوحنا

.)28

افترضهاالتىالعقيدةهذهأنوالإلمملاميةاليهوديةالمصادوو!ل

غيدةهيالعالمفيالمطميحي!ينعليوفرضوهاالأناجيلوكئاببولس

..عنهايتحدثونحين-المسيحلييناللا!ئليينالكتابأنبدليلضكاهضة

اوالعقلأسأسعليوليلم!والوجدانبألقلببهاالايمانأتباعهممنيطلبون

لاالتيالنهأسرارأحدإنها11لأتباعهمدائمايقولونكماتعتبرلأنهأالمنطق

فيالحواواوالمناق!ثمةعنالبعداتباعهممنيطلبونالتعبيروبهذا!تدرك

.يدوكلاالذيالألهىالسر

التياللاهوتيةمخائدهافلسفةفيوالمسيحيةإنتلثمارفيالفضلولعل

حياةبعدالصلبحادئةومنهأبألمطيحمرتالتيللأحداثحلولاوضعث

بولسللقدي!ىهولقديراكثرعليسنواتثلاثتتعدلمللصمميحتبشيرية

الافخصىعنتزيدلاحياتهخكلالمسيحكلماتجموعأقذلكويؤكد

منجعلبول!ىأنيخر،المتوسطالحجممنصفحةعشرينفيتكتبكلمة

يعي!ثموالمأقوامإلىوعقيدتهلأفكارهعارضامنهاانطلقبدايةالكلمالئاهذه

.يروهولمالمسيح!عر
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الظويغ!كبوالممعياثييةالعوكات

المسيحأنهيهوديفيهااعلنالتيالأخيرةهبىالم!مميححركةتكنلم

المنتظرالمسيحأنهsernuisسيرنيوسيدعبىيهودىادعيفقدالمنتظر

حرمتهاالتىالأطعمةوحللإسرائيلبنبىإلىفلسطينبعودةوتنبا

وردتالتيالمحرماتوحللمكتوبعقددونالزواجوأجازالستوراة

وقدالتوواة،شروطعليهتنطبقلامريمبنالمسيحأنوأعلنبالتلمود،

مملالكاتهمعنلهتنازلواأسبانيايهودأنحتىأسبانيافيشهرئهذاعت

الئانىيزيدالمسلمالخليفةحكمخصذلكوكانله،جنداانفسهمواعتبروا

!تضممحكمةلمحاكمتهشكلتئملللهودوسلمهعليهقبضبامرهعلموحين

.)1(بإعدأمهفحكمواوالمسلميناليهودمنقضاة

المدهيحإنهوادعىباصفهاناليهودىالمركزفبىاخريهوديظهر!

أنيجبفلسطيناناعلن(ويسوعأو)عي!م!إبنإسمنفلممهعلىاطلقو

ألافعشرةهنأكثرإلىمؤيديهعددووصلالدموبالقوةلليهودتعود

الريموقعةوفيالمنصور،الخليفةضدالعسكريةتحركالهوبدأتيهسودي

.)2(وقتلهالمنصورهزمه

فيأعلنوبأوكوشيأيدعبىاخريهوديظهرالسرومانعهدوص

عليالثووةأطهامنطلبوداودن!مملمنوبهالمبشرالم!مميحأنهفلسطين

Grazelاليهودتارلخ-فريدهنجراليزل)1( . Ahistory of the Jeuis

sh Quarterly TeviewأJewish Arabic studies - The Jew

Albert..M"اأيضاأنظر)12 Hymason "Messiahs

Encyclopaedia of religion and Ethics

Mohammedأيضاوأنظر and the Jeuis

A new Examinaion- by barakat Ahmed
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وكان،المسيحيونوأهملهضخمةباعدادلهاليهودفاستجابالرومانحكم

فلسطينإلىجيشااوسلحيثهارديانالإمبراطورعهدفيذلك

رجالااليهودفيهاالرومانذبحرهيبةمجزوةوحدئتالثووةلإخماد

وبنواأووشليممديسنةوأحرقواوشيوخاوشباباأطفالاوونساء

رومانية.مسئعموةمحلها

انئظاوهبهمط!حيثالمخلصمسيحهمينتظروناليهودولارال

ليقيم(مريمبنيطموع)للمطميحالئانىالمجيءينتظرونالمسيحيونلاؤالو

.السمواثهلكوث

نوودفإنناالمسيالعقيدةتطويريةبافكارجاءبولسلأنونظرا

يقصد)الرباليومأنبالتحقيقتعلمونأنتملأنكم11يقول11اقوالهبعض

وخطةفجاةأي11يجئهكذاالليلفيكلص(للصمميحالثاني.المجىء

(5-2ئدهالونيكي)

إلىالباقينا!احياءنحنإنناالرببكلمةهذالكمنقولفإننا!ييض

ملاطكةرئي!ىبصوتبهتافنفدمهالربلأنالراقدينن!ممبقلاالربمجيء

نحنئمأولايقومونالمسيحفيالأهواثوالسماءمنينزلسوفاللهوبوق

الهواءفىالربلملاقاةالسحبفيمعهمجميعاسنخطفالباقيدنالأحدياء

.(أ-417-5ئسالونيكي)"الربمعحينكلنكونوهكذا

هذهففي-الأولىمعيتناقضالئانيةالعباواثفحوىأنونعتقد

يأتيالئانيةفيبينما(الليلفىكلص)خفيةفىالمسيحيأتيالأخيرة

فسوفا!احياءاماالأمواتيقومحيثالأبواقفييسنفخوعلسناالمسيح

11.الصمميحلملا!اةالهواءإلىيخ!ون

إذيوحناأوودهماكلماتصياغةفيتحويرهيالثانيةوالع!ارات

الذينفيخرجصوتهالقبورفيالذينجميعيطممعدنيهاساعةئاتىفإنه11يقول
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11الدينونةقيامةإلىالسيئاتعملواالذينوالحياةقي!امةإلىالصالحاتفعلوا

.(28،92لم5)

المجيءهذاموعدوبالذاث)1(الئانىالمجيءحولالآراءاختلفتو!

أنيفيدبما!سنةألف!وسيملكونعبارةمنالرؤياسفرفبىوودلما

تتفقولممرة،لأولالمسيحظهورمنسنةألفبعديكونالثانبىالمجيء

تعتقد)2(اليهوديةيهوهشهودجمأعةكأنتأبينمامحدد،اتجاهعليالاراء

سنة،ألفمدتهعصراليبدا1491سنة(مرةلأولايأتيالمسيحبأن

المجيءل!ممنةاخرتصحيحافاعلنوا.يتحققلمالفرضهذافإنوبالطبع

علي(لئيوقراطية)دينيهمملكةسيقيمالمسيحوأن8491سنةوهى

المسيحأنكرواكماالنف!غ!خلوداوالأبديالعقابنظريةورفضواالأوض،

وقليامته.القدسالروحفكرةووفضوا،ولاهوته

ظهورعقيدةبينجسيمةجوهريةفروقاترىفإنكالبيانعنوغنى

أنشكولاالملمميحيين،عندالثانيةللمرةعودتهوعقيدةاليهودعندالم!مميح

(يهوه)أليهودإلهانخاصةنقيضطرفىعلىالديانتينقجعلفروقهذه

المسيحيةالديانةإلهعنللدماءوتعطشهوصفاتهطبيعتهفىتماماهختلف

فىبينماالبشرمنواحداليساليهوديةفىالإلهعنفضلاالمتدسامح،الودود

والطفولةوالوضعالحمل!راحلمرواحدوقتفىوإنسانإلهالمسيحية

با-الاقانيممتعددانهغيرواحدإلهبانهاتصف!ولئنوالموتوالصبا

أمامامتحانفىالثهوضعلأالأناجيلأنذلكإلىيضافقدسوروحوابن

إ!إالاثميطان

شاعوددمرةلأولالئانيالمجيءلفظالمبلاديالئانيالمرنفيجوستنلانإسلخدم1()

ذلك.بعدالإنجيليةوخاصةالكنسيةالدوائرفياللفظإستخدام

الغنيعبدعاطفانظر1852سنةراسلتشارلسبزعامةيهوهشهودجماعةقامت)2(

.الأرضعليإسرائيلمملكةيهوهشهودمؤلفهفي
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المسيعيةللديانةالعروويةالغطئص

الخصائصعنالجاؤفيالضوءبإلقاءبالانجيلالخاصالجزءنختتم

بول!ىأضافهوماذاتهالمسيحفكرمنأخذاالمسيحيةللديانةالجوهرية

.أخريعقائدمنوالقدي!ممون

:الأحزأنوألالامعليتقوميانلأفىا-

سنواتثلاثإلاالمسيحيبالفكراللمملا3عليهالمسيحالسيديباثمر!

فقدذلكرغم،عابراأمراالب!ثعربينوجودهكانئممنوتقديرأكثرعلي

الديانةواليهوديةالدياتةثووةمعتماهاتتمالوعقائديةفكريةثسووةأحدث

الإسلا!ية.

عليهوقضييهودى،مجل!م!أماموحوكمأعلقلالمسيحلأنونظرا

إذبلئمعنحوعليالصلبحكمفيهنفذفقد-المسيحيةللعقيدةوطبقا،بالصلب

بالغةإهاناتأهينوقد،دماءهفنزفتالصلبخشبةفيوقدميهيديهلثبوا

ضرباوضربوهاللئموكمنإكليلاألبسسوهحيثأيامبعدةذلكقبل

فقد،المرالخل،منهبدلايناولونهوكانواماءشربةعنهومنعوامبرحا

المسيح،تحملهالذيالتعث!يبهذااثرالمسيحيينوجدانفيحقيقة-ترسب

فصلوبا.إلاالمسيحيرونلافهم

بول!ى-أقوالمنأخذا-أذهانهمفيوقرماالتعذيبألممنو!يد

التيالبشريةالذبيحةفهو-جميعاالبشرأجلمنأوأجلهممنصلبانه

معنيئمةيعدفلم،دثهالب!ئمرقربانهووالذبائحطقوسكلعندهاانتهت

فوقمنعاوهافمحاآدمخطيئةعنهمكفرالذيهوو،اخرقربانلأي

صلبعنالناتجةالأحزانجماءةفيالم!مميحيةدخلتثمومنالباثمركاهل

كحزانىبالمسيحالإلتصاقبمحاولةوصيامهمصلواتهموائدهمتالمسيح

272

http://kotob.has.it



لا..هنهميموتومن،صلبهبسببوجدانهمفيغائربج!رحومكلومي!ن

وهوالأبديملكوتهليدخلهي!مموعالالهإلىووحهلذهببلرمادايصير

المسلمين.غدللجنةالبديل

سموذاتهحبوبةشخصيةيعدالأمر-حقيقةفي-الصمميحانشكولا

الفاح!ث!،الثراءوحاوبالكهنةهاجمووالتزلفالنفاقحاربفقدأخالطى

اليهودابتكرالذيالعنصرياثهذلك-حسابهمن11يهوهالإلهواسقط

إلهابهواسئبدل،وحمةبغيروالذبحبالقتليامرهمكانوالذىشخصيتة

تفيضكلمةوهى11الاب11واسماه..أغطاشهافيالطصيريرؤقوحيما

التعبيربهذاالمطميحا!ن..يمولالبعضأنحتى..والحبوالرحمةبالمودة

أولادهالآبيحرقأنيتصورفكيف..للخاطئينبالنسبةجهنمعذابالغي-

لكيللذبحإبنهالابيقدمألمويضيفون،خطيئتهمكانلامهماالناراتونفي

الخطاياغرانأجلمنالصلبعذابتحملاوالإبنالابإنللبشري!صر

أبنائه.إحراقذلكبعدالالبايتوليأذن..فكيف

فلم..الزنالعلةإلا-اليهوديةالشريعةبخالف-الطلاقحرموص

معاؤوجانيعي!ث!انفيالبالغةالمائمقةاتباعهسيكلفذلكأنتقديرهفييكن

سكينةف!الناسيدخلأنيودكانلأنهلحياتهمومدمرةم!ممتبدةكراهيةفى

بانللناسحاجةفلاإفين..المعافيهذهوجدتوإذاوالتممامح،والودالحب

كاناليهودىالمجتمعلأن..المعانيهذهبوجودالطلا!قيدوقد..ينفصلوا

منتقربفهوالسبتيومالعملأباحوحين..فلوب!لقسوةبالطلاقيدهمح

بعداوقبلأيديهمغسلعدملأصحابهأجاؤوحينعنه،بعداوليسالثه

الداخلفىالتطهرلانولكنالتطهرعدمفىرغبةذلكيكنفلمالطعامتناول

فيهوبينماالخارجمنالكودباغسلقييمةفما..الخارجمنافضل

أولاقلوبهميطهرواأنللناسيريدكانانهيعنيبمابالادذارملئالداخل

النفاقيحارببذلكإنهالخاوج،منابدانهمتنظيففييفكرواأنفبل
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والقضاةالجلادينيضعأنأرادالزانيةالمرأةعنعفاوحين..والرياء

منالعصاةيحأكموكيف،خطيئةبلامنكممن..مرعبهحقيقةأهاموالحكام

-الجزاء.توقيعقيدولكنالزنايبحلمانهبمعنىعابرةخطيئةعليأقدم

والخطيئة.المعصيةمنالقاضىأوالحاكمبتجرد

السالمعليهالمسيحشخصيةعلينحكمأننستطيعلاانناح!يص

الفترةهذهحدودفبىولكنناالجديد،بالفكريبلثرفيهاعاشالتيالفترةلقصر

ولا،ومثالياتهباخالئههيسموالذيالسوىللابسانصادقانموذجأفيهنري

يرونهحينماأتباعهنفوسفيوب!الغاعميقاتأثيرايؤثرالنموذجهذاأنشسك

وبعضبولسأنولولا،مثالياتهاجلمنروحهوتزهقالصلبإلىيساق

أمربآنهبالقولالبالغةالصدمةهذهأتباعهعليخففواقدالأناجيلكتاب

أحزانفىالأمرلكانادمخطيئةلغفرانال!ممماوىأبيهقبلمنومقدرمحتوم

وكتاببوللىإليهذهبفيمانريأننارغم..ذلكهنأعمقالمسلحلين

ماوهوالمسيحدممناليهودلتبرئةيهوديةبشبهةمشوبرأى..أئهالأناجيل

.البراءةهذهرومابابابإعلنأخيرألهمتحقق

ألتثليث:عليقائملأتوحيديةالمسيخيةالديانه2-

هثلثعقيدتهأفيالثهولكن،النهبوحدأنيةالمسيحية!من

أنهإلىبألإضافة،القدلمح!الروحوهو،الابوهو،الإبنوهو-الأقانيم

معظمفإن-العقيدةلهذه-الشديدللغموضنظرأوإنلمدانفبىالمتجسدالثه

وإنما،الغموضهذايزيوجهعليتفسيرهاإليلئلجألمالصغميحيةالمصادو

بعضنوردسوفوتدوكلاالتيالثهأسراومنإنهأقالت

:)1(العقليدةهذهشأنفيالصمميحيةالكتابات

وهوب!ثمراالثهصارالمسيحبولادة11ايضابهوجاءالمقدساللكتابالئطبيقيالتفدهير)1(

.كاملا"وإنساناكاملأإلهاكانبلإلهاوجزئياإثساناجزئيايكنلم
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كلمةتردلا،حقيقة..الئالوثحقيقةتؤكديسوعالربكلماتإن11

الأقانيمالمثلثالواحدا!هعنتمامأتعبرلكنهاوالمقدسالكتابفيالثالوث

.11القدلم!والروحوالإبنالاب

يسوعبينمرق!م!إنجيلوفبى،النهإبنهووحدهالم!مميحيسوع11

.11والموتوالشياطينالمرضبقهرالوهيته

يلمموععاشفقد..البشريةتاريخالثهإبندخلكسيفلوقايصط

.11للابدمدانكاملمثاليكنموذج

يغفرأنيقدووأنهالثههوأنهأثبتالأمواتمنيسوعقامعئدط11

11الخطايا

11ومحبتهقدرتهوأيناافههويسوعأناقتنعناوكلما11

وفيمعموديتهوفييدهوعميالدفيوحاضراحالاالقدسالروحكان11

القدسالروح(للمجهولالفعلبناءلاحظاأوسللقد..قياملهوفيخدمته

حتىللناسالقدسالروحالنهويطبأيلمموعالربوسلطانلخدمةتاييدا

11.فيناالقدسالروحي!حلأنيمكنوبالايمانللمسيحيعيشواأنيمكينهم

الثههوالوقتنف!ىوفبىالوحيدالثهكإبنمتميزي!مدوعأنيوحناس11

ولأن،ودقةبوضوحلناأدثهيعلنأنعليقادوفهوالنهولأنهكمالهفى

وحيكائنفهوالعالميبدأأنوقبلالأبدألىيحيافهوالمتجسدالثههويسوع

اللهيمع

ال!ممماءمنجديدةحياةيعطيالقدسالروحإنيسوعالرباقول11

والإبنالابوأحدفيثالثثةدثه.أقانيماق..القدسالروح!ومنولكن

منيطموعالربيموتحتىيسوعفبىبشراالثهصاووفدالقدلم!والروح

والولادةالروحيبالتحديدالخلاصليقدمالأمواتمنقاموقدخطاياناأجل

سكلىحياالمسيحيعدلمالسماءإلىيسوعالربصسعودوعندالروحانية

الروحىوجودهيستمرحتىالقدسالروحبإرسألوعدلكنطبالحبسدالأرض
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بطرقيعملفهوالقدسالروحعملفىنتحكمأننقدولاإننا..الباثمربين

11بهاالتكهنأوفهمهالنايمكنلا

نبىهجردأنهعلييسوعالربفبلثفإن..المسيحيسوعهوهن11

كانالذيالمخلصالمسيح-اللهانهأعلنلأنهئعليمهوفضث!دمعلماو

نفسهيلمموعأنهوالفعالةالديناميكيةوالحديقةالأبدألىحلياوسيظلالبدءمنذ

نجدلايسوع!منتدركفعندمأالأبدإلىهعهوالحيأةلقبولهدسكاناقد

11شخصيامخلصانقبلهأنإلاأمامنأ

.11المكتوبةالكلمةالمقدسوالكتابالحيةالثهكلمةيسوعأق11

11الخروكلهالعالمسين!يهوديو!فقطبيسوعإنه11

الأبدية.الحياةيعطىوانهدنهملمماوانهنفسهعنيسوعالرلب!ق!11

عنيعلنالمسيحيدهوعأنالعبارالتهذهوتوضح..الحياةمصمدروأنه

دثه".إبنالوقتذاتفيوانهالوهيته

دلالةهيالمسيحبنوةأنالإسكندرىorigenاوويجبيسنرأيوص

تلميذهووالإسكن!دوىاويوسالتدي!ىأهاالمسيحوالنهبينالقربىعلي

فكانالسووىنسطووأهاحادلقإنممانالمسيحبأنف!فقد)1(لاوريجين

فبىاللهوبينبينهالئدمويةيابيولكنهالمدهيحفيالإلهلةبالطبيعةيؤمن

اللتعددأنإليالمسيحيةالمصادربعضوئذهب،والقدمالدوجة

فيتعثرالبسوالصفأتفيتعددهو(القدسوالروحوالابنالاب)

منلصدرإنماالقدسالروحأنإليالشرفيةالكنيسةذطتكما،الجزئيات

ولم)2(والابنالابمنيصدوأنهالغربيةالكنيممةتقولبينماوحدهالاب

31(الئلائسةا+دانيمنفسيرمسألةفيواحدرأيإليالكنمميةالمجاهعتصل

اللهكتالبافيالعقادالأستاذراجع)2(1(،)

خلتدونية.وهجمعنيتبهومجمعافسمم!مجمع)3(
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المسيحعننفىإذsocinusسوسني!م!بينهمومنالتغييردعاةظهربينما

إذأولولكاأ3ولكاأ3بالموحدينسميتكبيرةجماعةوتبحه،الالهيةالطبيعة

أنهموغمالناسكلمدائرإنسانالمسيحوانالبشرفىيحللاا!هبانيؤهنون

الدينشرايينفيالفلسفةدخلتالوسيطةالعصوروفيالصمميحيةأليينتمون

الاباءنفق!للثالوثاوغممطينالقديسعرضوقدبصبغتهافصبغته

وروحذاتاوالإبنذائاالابكانواءنواحد،جوهرالقدسوالروحوالإبن

كذلك.ذاتأالقدس

بماالثالوثفسرفقدالاكوينيتوهاالددي!م!امأ،ولهيبنورلهاوللنمار

الكنسي.التفسيرعنيخرجلا

الآبصإنفصلالابنامنقالت)1(الصمميحيةالمصادربعضوفي

ليجل!ىقامالذىهووالإبنالآب،ولي!م!صلبالذيهوفالإبنالصلبلحظة

!؟الثهابيهبمينعلي

تبشيرلملأ:نلأيافىألمسيحيلأنلأيالدا3-

بنيلخرافإلاجئثمافالإذلليهوددعوتهب!دأالمدهيحأنرغح

وظهووهفياملتهبعدالمسيحانمنالأناجيلبعضفيمارودانإلاإسرائيل

الأممجميعوتلمذواإفنفاذجموا"متىبإنجيلجاءكماق!لتلاميذه

مابكليعملواأنوعلموهم+.القدسوووحوالإبنالاببإسموعمدوهم

انئشرثمومن11الزمانإنتهاءإليالأيامكلمعكماناوهابهأوصيئكم

.الأوضاوجأءكلفيبالمسيحيهيب!ثمرونواتباعهمالتلاميذ

سفرمنويؤخذ،بالمسيحيةبالتباثديربولسوقام..الكنيسةنلثماتض

منصغيرةبجماعةولدتقدالكني!ممةأنالب!ثميرلوقاكتبهالذيالرسلأعم!

.المتدسللكئابالتطبيقىالتفسيرراجع)1(
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المجامعودخلتالرومانيةالإمبراطوريةأوج!اءإلىإنلقلتالتلاميذ

علياقاصرالتبشيركأنأنبعدوذلك،البيوتووالمدارسوالأسواق

وافضينكأنوااليهودأنغير(واليهوديةأورشليم)فلسطينمدنبعض

إليالمحليالنطاقمنالخروجإليالتلا!يذاضطرثمومنالصمميحلرلمم!الة

الرومانية.بالأمبرأطوريةبدايهالعالمىالنطاق

البحرشمالبلدانلبعض،متعددةبرحلاثالرسولبولسق!اموف

)1(.بالمسيحيةللتباثعيروفقاءهمعهوحملالمتوسط

متعددةأماكنفيبالمسيحيةالتباثميرالشخصياتمنالعديدتوليكصما

وانتشرتوبرناباوفيلب!م!وأشتفانوسويقوبويوحناوبولسبطرسمنهم

واووباوأسياوإفريقياسوريافبىاتباعهمطريقأوطريقهمعنالمسيحية

مدينةوثلاثينتسعادخلتقدالصمعيحيةكانتالأولالقرنذهايةفبىانهحتى

مقاطعة.اوجزيرةاوبلدةوثلائين

عننشرهامنهجفياليهوديةالديانةعنئختلفالمسيحيةفإنولدث

باىيدينونلامنلإقناعمكاقكلفيالمبشرونانتشروقدالتبشيرطريق

الدخولعليالأديانأصحابلحئونأيضاوهم-الصمميحية،فبىللابخراطدين

المسلمينإقتناعمديعليأجريثالتيالدراسساتأنإلاالصمعيحيةفي

التبشيرلبتالتيهىمحدودهاعداداأنإليتشيرالديأنةهذهبإعتنأقواليهود

الديانةتعتنىأخرىأعدادالمسيحيةمنيخرجالوقتنف!ى..وفيالصمميحي

دين.أيتعتنقلاأوالإسلا!يه،

وكذلك،المسيحيينمنكب!يرأجانباأنإلينشيرأنبالذكرجدريي

لالطيان،المقدسةبالغيبيأتيؤمنونلااخرىلأديانالمعتنقين

أيضاهقدونيةإليبوليىوئوجهوغلا!يةفبرصإليوبرنابابول!ىمنكلذهب1()

افسس.وإلىاثيناوإلي

278

http://kotob.has.it



دون..ظاهرياابيهالإنتمأءمجردهوالدينمنحظهمفإنثمومن

بأصوله.الإقتناع

كنائ!م!منالمسيحيةالمؤسساتنلثمطتالعشرينالقرنوخكل

ووسائلالصحفطريقعنبلمسيحيةالتبشيرمحاولةفيوغيرهاوجمعيات

لبعضوأصبح،والندواتوالمحاووأتالخاصةوالرسائلالأخرىالإعحلام

التباثمليرية.الرلممائلفيهاتبثخاصةطواتالمؤسساتهذه

ألعلمللغةتخضحلأمقدليعةغيبياتعليتقومالمسيحيةأوريانلأ،-

والمنطق:

قائمةهيوإنماالمسيحيةالديانةعلىتقتصرلاالمقدلممةالغيبياتإن

إذافمثلاالغيبيأتهذهئعددعليتقومالمسيحيةالديانةأنإلاالأديانكلفى

تلوقأنتعدولافيهأالمقدسةالغيبياتانوجدناأليهوديةالديانةإلينظرنا

والثعانية:الفراعنةسحرئبتلعحيةإليالعصاهتحولهى:الأولىحادثتيحن

اوضإليخلالهالمروومنالإسرائيليونيتمكنلكيالبحرإندثمقاقهدحى

يكلمكاقالنهبانالراسخةاليهوديةالقيدةفبىذلكإلحييضاففل!مططين،

المباشر.البثطريقعنموسى

الديانةفىمقدسةغيبيةأولهوالوحىكانالاسلا3إلينظرناوإذا

.والمعراجالإسراءحادثثمالالمملا!ية

بغيرالمسيحبولادةتبدأوالغيبيأتهذهتعددتفقدالمسيحيةفيأما

القولذلكبعدئمالأجيالتناسلفىالطبيعىالناموسمعيتفقلاماوهوأتبا

الإ!ميةالديانةأواليهوديةالديانةتجيزهلاماوهوالنهأبنهوالمسيحبأن

الطبيعيالناموسوهوولدإلبىحاجةفيليلم!واحداأل!هكونمعيئفقولا

المسيحية.ماعداالدياناثكلفي
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إنلممانبصووةالمئج!دهدالثههوالمسيحأنالقولإليأيضأبلإضافه

والإسلا!يةأليهوديةالعقيدتينفيالإلهمفهوممعايضايتوافقلاقولوهو

أيضايتنافرأمروهولتلاهيذهوظهورهصلبهبعدالمسيحبقيأمةالقولوأخيرا

.والموتللحياةالطبيعيالناموسمع

الك!ةعندالكاملةالقدسيةلهاالمسيحيةالديانةفيالغيبياته!ذه!

لاسرأنهاعنهايقالوإنماالمنطقيللتحليلتخضعلاوهىالمسيحواتباع

المنطقأوللعقلليلىوجدانيةالمانيةعقائدأصبحتئمومناللهإلايدوكه

فيهاالخوضبعدمالصمميحالطميدأئباعالكهنةيطالبولذلكمج!فيها

ا!نالأديانمقارنةعلماءبعضويقولمطلقا،ابيمانابهاالايمانوبوجولبما

الديانةاتباعفىالمقدسةالغلبياتبهذهكرزواالذينهموالكهنةبوللى

الذيالمنهجنفسوهووالمنطقللفكرأجضاعهاعليهموحظرواالمددهيحية

فيها.وودتالتيالمقثسعةالغيبياتبعضب!ئماناليهوديةالديانةفياتبع

هذهاءنالقولإلىيذهبونالأديانعلماءبعض!فإنآخرجانبوهن

هنالأرضعليللحياةالطبيعيالناموسخرقعليالالهبتدوةقامتالغيبيات

نخضعالايجبوانهالأديانلهذهوالمعتنقينالنهبينالوئيقةالصلةتأكيداجل

تكونأنيجبالمعجزاتلأنالطبيعىالناموسأوالعلملمنطقشىءكسل

.الناموسلهذاخارقة

كهنولية:يانةفىالمسيحيلأالديانة5-

للمذهبينبالنسبةوخاصةكهنوتياسالىعلسيالمسيحية!وم

منالكهنوتىالنظامهذاالمسيحيةورثتوقدوالأوثوؤوكسيالكاثوليكي

المسيحيةللمصادروالشروحالتفسيراتبعضأنورغماليهوديةالديانة

العصرإنتهاءتعنيالمسيحقيامهعندالهيكلحجابشقأنإلىت!ثمير

المسيحيينالكهنةأنإلاوالناسالثهبينحجالبائمةيكونلاحيثا!هنوتى
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الدينيةوالزعامةالقيادةلهماصبحتبلالواقعأرضعليذلكيدركوألم

نظامسطوةمنالائمرقيةالكنيسةتتخلصولمالكنيسةلخدمةالوظائفوأنطئمئت

عليالكهنةويصركنسياإلايتمأنيجوؤلاالزواجفإنالآنوحتىالكهنة

الكهنةيصسكالتىالأموومنذلكوغيرالزنالعلةإلاالطلاقإباحةعسدم

اتباعهم.بهاويقيدونبخبوطها

الصمميحيهفيالكهنوتيالنظاميقوضأنلوثرماوتسنحاولوت

بإعتبارهللمحاكمةيقدموهانالكهنةوحاولعليهالكاملإعتراضهواعلن

تابعيهلد!بىا!نكلارهيئبتأناستطاعولكنهالمسيحيةالدياذ4إطأرعنخعارجا

البروت!ممتانتي.المذهبفان!ئمأ

النظامعنعزوفاالناساكئركاناووعلههالمسيحأنيقينناو!ى

الكهنةوومياليهوديةالديمانةفيالنظامهذاإنتقدالحقيقةفيهوبلالكطوتي

لامايقولونوبانهمبالبماطلالناساهوالواكلوالأبتزازوالخداعبالنفاق

سبقوقدوالإنفع!بالقوةتتلمممحهليةواضحةذلكفىعبارتهوكانلتايفعلون

أئباعهمنطلبحينماتعاليمهفيالكهنمةألممتطأبهبلبعضها،أوردناأن

يشذوهكذااللهوبينبينهموسيطثمةيكونلاحيثالمخادعفسيالصلاة

ذاتها.الصمميحبةاللتعإليمحقيقةعنالوالع

تشريعية:غيريانةفىالمسيحيلأألديانلأ6-

وذلكئشريعيةغيرواخرىتشريعيةديانالتاألىالدياناتتنقمممم

دفعةلتيسيروقواعدوأحكامنظمسنمنالمقدسكتابهايتضمنهمابح!ممب

بالجرائمالخاصةالأحكاما!وإعدهذهاهمومنللديانةالمعتنقينبينالحياه

نحوعليوالوصيةوالميراثوا!لاقالزواجبأحكاميتعلقوماوالعقوباث

تناولناانسبقوفدالديانةأصحاببينللمعامالتومعماييرضوابطيضع

الحياةمناهجبمعظمتنصلدشريعاتهنفيهامأوأبرزفااليهوديةال!ثمريعة
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نرىوسوفوالخلقيةالدينيةللطقوسومعاييرقواعدالشريعةهذهأضافتبل

بكليحيطماا؟صلماالقراقفىالقواعدمنسنتددالإسلاميةالديانهأن

ويخرها.العباداتنظامعنفضلأالملمدلمينبينالمعامد*ت

اهميةذأتتشريعيةقوأعدتتضمنلمالأناجيلفإنالمسيحيةالديانةأما

بلالناموسليغيريأتلمأنهوهومنهجهعنأ!صحنفسهالمسيحإنبل

تعرضالتيالملممائلبعضفيأليهوديةالأحكامخالفذلكرغمولكنليكمله

الانجيل()المقدسالكتأبحواهتاثمريعاهمولعلالأوضعلبىالناسلحيياة

لعلةإلاالزوجةتطليقالملدهيحيينعليحرمفقدوالطلاقالزواجتشريعهو

التىالزانيةالمراةسكليالحدتوثيعوفضالعلةهذهفيحتىإنهبلالسزنأ

نهىأنهكمامئلهمخطاةيحاكمواأنللخطاةيجوؤلاانهمعلنأإليهلجأت

هذافبىلسانهعليوودماأنعنفضلأمطلقةمنالزواجعنالصمميحيين

وردلماالعامةالنظرةمنويبدوالزوجاتلعدديرفضأنهإلبىيشيرالمجال

يعتبرونكانواانهمالرسولبول!ىأقوالوخاصةالرلمملوأعمالالأناجيلفبى

هذهتشيرحيثالمحعرماتإوتكابعليوالمحرضالإغواءأداةهيالمرأه

نأباعتباوبزوجةالأقترأنعنيتزوجلامننهىمحاولةإلىالأقوال

.بإمرأةالإقترانمناطهرالعزوبة

التشريعاتأليتلممتندتشريعيةغيرديانةالمسيحيةالديانةتكونوبذلك

عليهالملمميحاللمميديخالفهلمالذىالأصلهىانهاباعتبارالتوراةفيالوأردة

علياليهوديسةالشريعةتطبيقوجوبصراحةفيقرروالسذياللممالم

أتبأعه.

ية:اليهوفىالديمانةمنجذووهاتستمدألمسيحيةالديانة7-

الأسفارأيالتوواةفيتردلمالمسيانيةعقيدةأنذكسرناأنسبق

العقيدةهذهوئقومإسرائيلأنبياءأسفاوفيصعضوردتوألمجاالأولىالخمسة
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منشئاأشرائيلأعداءعليليقضيالزماناخرسيظهرمسيحأانأساسعلى

عبروقدالأخرىالأممباقيدونالأرضئتملكسوفالتىالجديدةلإسرائيل

بالزيتالممسوحةالذاتالكلمةهذهوتعنبىالمشي!حأوبألمسيحالم!دهياعن

إلىإنتقلتيهوديةاصلاعقيدةهىالمسيحظهورعقيدةفإنوبالتعاليالمقدس

يسوعكاقبليطموعظهووعندباليهوديةيدينونكانواالذينالأناجيلكتاب

وافقوإنماظهورهبدايةمنالصمميحأنهنفسهعنيعلنلموهويهوديأاصلأ

بينسفالسؤالهذاومنذ؟الم!مميحأنتهل:سألهعندماتلا!يذهأحد

فيهيروالملأنهماليهودحاوبهثمومنالم!مميحهوهذايسوعباناليهود

العهدمنإسمهاتستمدالصمميحيةفإنلذاأنبيائهمأسفاوبهبشرثالذيالمسيح

11الأنبياءاسفاو11القديم

ىأ11القديمالعهدمنكلاالمسيحيةللديانةالمقدسالكتابضمو!ل!د

فقدلذلكوتاكيداوالأناجيلإسرائيلبنيانبياءوأسفاوالأوليالخمسةالأسفار

شريعةلينقضأىموسىنأموسلينقضيأثلمأنهالمسيحالسيدأفصح

ويلب!ىاليهودصلوالتأيقيمالمسبحاللمميدوكانليكملهابلواحكامهاالتوراة

انهواضحبشكلأبرؤانهعنفضلابهاويتعبدداودمزاميرويقراردأءهم

اخرىدولإلىإملتدلت!قدالمطميحيةكانثوإنإسرائيلبنبىخرافإلبىأوسل

بها.والتبشيرالعقيدةبينوبطالذىبوللم!بفعلكانذلكفإن

لاالديانئينمعتنقىمنكلاأنوالصمميحيةالي!هوديةالمراجعوفسى

باعتباوهالظهووهذابنتظرونفاليهود،المسيحظهووأملعلييزالون

عودةينتظرونوالمسيحيونيلمموع،ينكرونلأنهملمسيحهمالأولالظهوو

بناءوإليدياوهمإليللعودةإسرائيلحلمليحقىأخرىمرةيلمموعالمسسيح

.الجديدةإسرائيل

وفضاالمسيحيةالدي!انةيرفضوناليهودأنرغمأنهتقدممماونخلص

مجدفأنهويزعمونمليكهمهويسوعيكونأنقاطعب!ثمكلوينكرونباتأ
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يعتبرونالمسيحيينأنإلاصلةبأىمطميحهمإلييمتلاوأنهوهرطاق

لبناءمعهمنهايتهفيالزمنسيستكملونوأنهمإسرائيللبنىإمتدادأأنفسهم

.الجديدةأشرائيل

والسلامبا!بأصولهافيتتسمألمسيحيةالديانة8-

التاويخ:عبرألرهيبةبالجاؤوتطبيقاتهافيوتتسم

بالتسامحقلبهيفيضمسالمأإن!ممانابدأبأفكارهيبشرالمسيعحبداغدما

فقطموجهأالتسامحهذايكنولموالنفاقوالرياءالخداعويبغضوالحب

أعدأءهمبحبواأنالأتباعهؤلاءفىغرسإنهبليخطئونعندمألأتباعه

طلبحيثالمعقولالحديجاوزماإلىتسامحهوصلحتىلاغيهمويباوكوا

ذلكعنوقيلالأي!ممرالخدعلىيلطمهملمنالأيمنالخديديرواأنتأبعيهمن

نموذجايمل!الحقيقةفيولكنهاللئمرلقوىوالإستطملامالخنوعمننوعأنه

.والأعداءالأصدقاءفيهمبماالبشرلكلالوجدانبىللحبمئاليأ

هذاضسأجلهنكلأتالأرضمحيألسيحرسالةأنوالحقيقة

أخرىدينيةجوانبأيهعليلديهالرسالةهذهتغلبتوقدوالتسامحالحب

برسالةأتىوإنماجديدبدينياتلمالسلا!محيهالمسيحالسيدأنبمعني

....وسمحب

الأرضعليالمسيححياةلتاريدخصضتالتىالأناجيلعلىوا!ع

هذهإوافةعلييحضولمبشريةدماءإراقةفييلثماركلمانهتمامايدوك

خطيئةاجلمنالصليبعلىهودمهليرا!جاءأنهعنأفصحانهإلاالدماء

أنألااللاهوتىوتصوفهللاب!ممانيةالعميىوحبهالصمميحشفافيةورغم-ادم

ذلكأنباعئبأرالمسيحلديوالتلممامحالحبهذأعمقيدوكوألمالصمميحيين

فيلأنهمذلكيدوكوالم،الأرضسكبمغرسهاالتىالمسيحيةجذووهو

النحوعلىمعارضيهملدماءإواقةالبشراكثركانواوالواقعالأمرحقيقة
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لممميلتاخأصةمحاكمأنشئواإنهمبلالكتابهذامقدمةفيفصلناهالذي

الكهنةسلطانيعارضونكأنواالذينانفدممهمالمدمميحيينلقتلالتفتيدث!محاكم

الواقعفىولكنهاوالحبالسلامرسالةهبىبحقتكونالصمميحيهفإنثمومن

.الوا!ع)1(ارضعليالدماءإرا!ةرسالةكان!

عنصرية:يانةفىليستألمسيحيةألديانة9-

أنهيعلنلمفأبهوتسامحهحبهولعمقالملمميحلثمخصيةلشفافيةإ!افىا

اتلمممتوقداليهودفعلكماالربمنمختارأعنصريأجنسأيمثلونأتبماعهأو

منكلالصمميحيةوتقبلالأمملكلبالديأنةبالتبشيرأيضابوللم!مسيحية

المسيحيةفإنثمومنلهدينلاممنأوالأخرىالدياناتأصحابمنيعتنقها

أنتعتبرالتىاليهوديةالديأنةتخالفبذلكوهىعنصريةديانةتملرلا

دثه.البكرالإبنوأنهالمختأوالثهشعلبأهواليهودىاللثمعب

لمحيثالصليبفرسانأيدىعلىنمتمذبحةعنالكاثوليكيةالكنيسةتاريخيحكى)1(

شخصألفعشرينمنأكثروذبحبقتلالمسيحيونالفرسانوفأمبيزيهمدينةحصار

ثمالمجدليةمريمالقذيسةبكنيسةاحتمائهمرغمورجالوشيوخونسأءرضعبينما

الرماد.منكومةاصبحتحئىكاملةالمدبنةبإحراققاموا

للعديدجمأعيةإبادةبدات2791سذ4البابويةعرشالتاسعجريجورىالباباوشولى

بحرققراراالباباأصدرحيلثالبابويةالكنيسةرأىيعارضونانهمبحجةالمسيحيينمن

محارقانشئتثمومنالخطامنمعصومانفسهالبأباواعتبر،اوامرهلعرضم!مميحىأى

رحمه.دونبحرقهمبقضىمنفيهايلقىضخمة

للمسيحالخائنال!ثمعبباعتبارهماليهودضدالإبادةاعمالالكاثوليكيةالكنيسةوطرسث

.القولسبقكماالصليبيةالحروبفىالمسلمينضدالإبادةاعمالمارستكما

اسرترجمةروزادىللقلىللبابويةالمكملةالصفحةالأوائلالربخدامكتابواجعا

.اللكتيسهالأسودالتاريخعنوأنتحتحطيبة
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لاوبناأكتسبتماوعليهاكسبتمالهاوسعهاإلانفسأالنه!لفلأ11

حملتهكماإصراعليناتحملىولأوبناأخطأناأونسيناإنتؤاخذنا

عناواعفبهلناطاقةلأماثحملناولأوبناقبلنامنالذينعلى

11الكافرينالقودمعلىفانصرنامولأناأنتوأوحمنالناوأ!كفر

11البقوةوةسى11

بعفىليذيمهمالناليأيدىبماكسبتوالبحرالبرفىالفسافىظهر11

11يوجعونلكلهمعملواألذى

411الودسروة11
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أدثي!أدثمقاللةبسم

المويمالقوآق

عدةأكدتوفدالإسحي،لمحدينالمقدسالكتاب!الكريماقران

والسمالصلاةعليهمحمدالنبىعلىالدهمنمنزلأنهال!قرانمنايات

إلافيهدورلهيكنلمابخىوأنوخويصياغة-الوحيطريقعن

.للناستبليغه

عنه:تفصيليةبياناتالتإليةأبحاتتافىنتنأولوللموف

ألتسمية:مصدوبر

لفظأنإلى-الأسلاميالفقهأعمدةأحدوهو-الشافعىالإمامدهب

عليالثهمنالمنزلالكلامعليعلمأوضدعبلمهموزااومشتقأليسالقران

إسمولكنهقرا"11الثلاثىللفعلمصدراليلم!انهبمعني،السالمعليهالنبي

.بالقراءةلهصلةلاعلم

11!رينة11كلمةمنمشتقلفظإلى.،أنهالأشعرىولدهب

تقترنوالاياتاللممورلأنضمقرنومعني(الفراءيقولذلكمنوقريب)

يأالقرءمنإشتقالقرآنلفظأنإلىالزجاجيذهببينما-ببعضبعضها

مصدوهوالقرانلفظأنإلىكثرةوهمآخرونعلماءذهبكما-الجمع

.القراءةللفظمرادف

11.القرانمحوم!كتابهفيالصالحصبحىالدكئوروكئب

فيعجل-الأراميةالدينيةلغتهمكانل!طالذينلليهودالعربجوأوإن11

المسلشرقهذاإلىأشاروقدالأراميةالدينيةا!فاظمنكثيرانتلئماو

KOW!الأسلا!ية.المعارفدائرةفىسكع
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والدممريانيةالاواميةالكلماتمنطائفةBlachereالمستدثرقنقلكما

منوسواهماليهودمعالجواوأثرمنلهاالعرباستعمالمؤكداوالعبرية

التإلية:الكلمأت-ا!فاظتلكمنوذكر،المللأصحاب

ؤنديق.-قيوم-فرقان-تلميذ-تفسير-كتاب-كتبأ-قر

ألى(القرآنعلومفبىمباحث)مؤلفهفيالقطانمناعالأستاذوب!

وقرانا.قراءة-قرأالثلاثيللفعلمصدوالقرانأن

يجمعلأنهالمقووءوليسالجامعيعنىالقرانلفظأنئقديرنأولمحى

واحد.كتابدفةفىوغيرهاوالقصصوالأخلاقياتوالعباداتانلتمرائع

الحقبينيفرقأنهوالمقصود،الضرقتعنىفهبىالفرقانكلمةا!

والباطل.

محمدعلبىالمنزلالثهكالم11بأنهالفقهاءجمهووعندالقرانويص!

.11بتالوتهالمتعبدواللممالمالصلاةعليه

عنتعبرالثالثهةلالدي!انالمقدسةالكتباسماءانالقوليمكنوط!دا

بالتنزيكأوالمباشرباللفظأوبالتكليمسواءانثهإلىتنسبوكلهأ،مضامينهأ

الوحى.طريقعنالثهمن

ألثه.لكلماتجامعظضان

الثه.بشارةوالإب

الله.شريعهوالتوراة

وبشريعتهبالثهالبشرتعريفحولجميعاالأديانمنهجيدورو!دا

1(.)ونواهيهواوامره

الكتاب:ومنهاايضاعليهتطلقعديدةأسماءالكريمبألقرانوردوف

أنمعمتبالذ4بهاالواردةالشرائعأنإلاال!هإلىكتبهانندهدبالثلاطةالأدبأنأنرغم)1(

.والإنكاوالتحريفدعأوىظهورسببذلكوكأنالثههوواحدالمصدر
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،البشرى،الهديالنور،..أحرىبصفاثووصفالتنزيل-الذكر-

والمبين.المباوك

ألقدلصي:الحديثم!

فيه:فيقالالسلامعليهمحمدالنبيبألفاظالثهعنالنببىيرويهحديث!

جلوعزربهعنيرويهفيماص()أللهرسولق!ا-

.....تعإليالثهق!:الثهرسولب-قال

فيما)ص(الثهرسولعنووىهريرةأباأنالأولىالصووة:و!ل

الليلسحاء،نفقةيغيضهالاملأيالثهيد11وجلعزربهسكنيرويه

.(البخأرىأخرحه)"والنهأو

11قألص()أدثهرسولانهريرةأبيعنالثانيةالصورةو!ل

ف!بىذكرنبىفإنذكرذ!أبتامعهوأنابيعبديظنعندأئا:تعإلبىالثهيقول

000011منهخيرملىلأفيذكرتهملىلأفيذكرنيوإننفسبىفيذكرتهنفسه

.(مدععلموالبخأريأخرجه)

لاصياغتهكانتوأيافحواهكانتأياالقدسيالحديثفإنثمومن

منه.بعضايعدولاالكري!مالقرانإلىينلممب

الأحاديثأمأالثبوتقطعيأنهايبالتوأترمسنقولالقرانانكما

تكونوقدصحيحةتكونفقدالثبوتظنيةأياحاداحاديثفمعظمهأالقدسية

موضوعة.أوضعيفة

الواجبالمواضعفيالقرانمحلالقدسيالحديثيحلأنيجوؤولا

)1(.كالصلاةفيهأالقرانقراءة

وحيإنهقالفمن-الوحيأساسهالقدسيالحدبثأنإلىالعلماءبعضذهب)1(

الصفةبهذهيتداخلفإنهباللفظوحياكانفإذا-باللفظوحىإنهق!ومنبألمضمون

به.للعبدالذيالكلابأصلبانهعنهيتميزالقرانأنإلاالكريمالقرانمع
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:النبويالحديث*

:قسمانإنهفيل

الوحيمنمضمونهوال!مالصلاةعليهالرسولئلقيتوقبفيقلمدمأ-

بلغته.للناسبينهثم

لاياتفهمهمنمعناهاستلهمص()الرسولكلامهووتوفيقىقسم2-

وحي.بهين!زلولمح!،القران

لوحى:ا"

الاسلامبىالدينعليهايرتكزالتيالجوهريةالعقيدةالوحبىتحبر

الدينصحةيثبتص()محمدالنبيعلىالالهمنالوحينزولوبثبوث

.الرسولوصدق

عليمن!زلالكريمالقزانأنالإسلا!عليهايقومالتيالوحيوعقيدة

يقصدولا،الوحيطريقعن،الثهمنومعنيلفظاص()محمدالنبي

واالأن!مدانيةللنفسالباطنىالإستلهامالاسالميةالعقيدةمفهومفىبالوحي

عنالللقيبهيضدبلال!هعندمنهوإنمابه،ينطقمابأنالرسولإعئقاد

الرسوليتدخلأندونبلفظهالقرانابيهينقلبحيثوسيططريقعنالثه

الوحينزولوبمجرد،ومعانيهفحواهفياووتراكيبهألفاظهفي)ص(

إنفصالائنفصلاللفظيةالتراكيبفإنالناسعلبىالرسولتلقاههاوأباعة

يحملالمعنيكأنولوسلطانعليهألهيكونلابحيثالرسولعنكعاهد*

صحابتهبعضوأيأولرأيهمخالفبراييأتىأوي!سيرأأوشديدألهعتابأ

إلاالن!دهخأووالتجلرالإحصأووالتبديلالأبداللثطأنهفييجوزلاثمومن

النه.عنبالتلقيأخرىمرةالوحيطريقعن

-:ذلكالقراناياتاكدتوقد

.!يوحيوحيإلاهوا!ن11النجمسورةففي
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نوحإلىأوحيناكماإليكأوحيناإنأ11افءسسورةوفى

يعقوبووأشحاقوإسمعيلإبراهيمإلىوأوحينابعدهمنوالنبين

1(.)63أيةا.اوالأسباط

الروحبهنزل+العالمينربلتنزيلوإنه11اوواءسورةوفى

491)291،اية110المنذوينمنلتكونقلبكعلي،الأمين 910 r

منأووحياإلاالثهيكلمهأنلبشركانوما11الاثمورىسورةو!ى

11.حكيمعلىإنهيشاءمابإذنهفيوحىرسولايرسطأوحجابوواىء

.(5))آية

يلمملدلالتوراةففى..اليهوديةعنالإسعلامفيالتلقيطريقة.وخعحتلف

بينهما.وسيطفلا..يراهاندونولكنموسىيكلمكانالثهانعلىمنها

اخرموضعوفى11الكلماتهذهبجميعالثهتكلمثم11الخروجسفرففي

.)03(إصحاح11إسرائيلبذ!مكبةأجذتإذاقائلاموسىالربوكلم11

لاله..قالمجدكاونىلهق!حيثالثهيرىانمولممىطلبوعندط

)33(.الخروجسفر..(ويعيلث!يرانبىلاالإنسانلأنوجهيتريأنتقدر

كلمالتاالنبييلقنالذيالوسيطأوالوحىتعرفلاالمسيحيةواورية

ووحووابنأأبأوكينونتهالثهذاتيةالسلامعليهالملمميحفيترىلأنهاالثه

الوسيططريقعنحدثفيهتمالذيالوحيدالموضعويكأد،القدس

ليبشرهامريمإلىالملنجاءعندمماهوجبرائيلأو(افساوروح)

.عنراءأنهاوغمبالحمل

كتابه:فيواطمونتجمرييقول

11on in the world11أ ISLAMIC Revelat

ألثهكلمالئاهيBibleالمقدسالكلابكلماتأناعتقدواالملمميحيينإن

إنبلأنزلهاوحىثمههناكفلي!ىع"+3140*مهص!40ثه!أث!3مأنفسها

ترددتهاهىالنظرةوهذه،كتبوهماالأناجيلكتابوجدانفيألقىالثه
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لهاكانوالتىالسالد!عليهموسىبعداعهدفيماإسرائيلأنبياءألسنةعلى

أنيعتقدونكانواإذ،الصمميحيةظهور!بل)1(القديمالعهدأسفاوفيصدى

المسيحيةالنظريةإن..مونتجمرىلهضيفما!رالثهعندمنهوبهينطقوقما

بينهمكانالذى-ذاتهالمسيحنطقهماأقاعتبرفيافقدذلكبعدتغيرتقد

Y(وأفعألهالثهكلمالتافقطهو- God' s ACT.)

ألوحى:وقعمصدأ!يةمدى*

علىمسيطرقادروإلهغيبىعالملبوحبىدالإنسانيؤمنلمإدا

أساسيةقضيةوهذه،بالوحىيؤمنفلنوبالتالىبالرسليؤمنفلنمخلوداته

البثمر.منواحدإلىاللهمنالوحىوقوعبإمكأنيةللايمأن

كانتوإذابعدالتهيؤمنانالضرورىفمنبربهالأنساناهن!دا

اللازممنكان،بالأشراروملئت،والاثامبالشرووفاضتقدالدنيأالحياة

الظلمحلاستوياولوكالشرالخيرفليلى،خلقهفىاللهعدالةتظهرأنالحيغ

فلا...ونواههبأوامرهالناسالثهيبلغأنتقضىالحنالقوعدالة...بألعباد

منإليهم...يوحىالرسلإلىالحاجةتكونهناومن،تبليخبعدإلاعقاب

...والباطلبألصحيحعبادهلإبلاغالثه

:.الوحيماهية"

يكونوقد،خفىبشئالإبلاغويعنىوحىلفعلمصدرادحي

منمأإلهايكونوقد،بالتعريضاوبالإشارةأوالم!ممموعةبالكلمةالإبلاغ

البثطريقعنيتمأندوندولأوفعلإلىالإنساندف!عأىلالبهلمعانالثه

مولممىأمإلىوأوحينا11الكريمبالقرانوردكصاوسيططريقعنأوالمباشر

.بالتوراةالخأصالأولالجزءفيالاسرائيليةالنبوةنظريةعنبحئناراجع)1(

"اوفيفقالبالحملباثمرهاومريمإلىجاءالذىالملنإلىاشارلوقاوإنجيل)2(

ناصرةإسمهابالجليلمدينةإلىالنهمنالم!جبرائيلارسلالسادسالشهر

..مريمالعذراءوإسميوسفأشمهداودبيتمنلرجلهخطوبةعذراءإلى

.26/34لوفا../عليكيحلالفدسوالروح
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.)7(ايةالقصصارضدهيه"أن

كالايةالفطرىالإلهامفهوشتىبمعانالوحىالكريمالقرانأوودوقد

-:فولهفىكماالحشراتأوللحيواقالغريزىالإلهاموهوالسابقة

النحل..."بيوتاالجبالمناتخذىانالنحلإلىوبكوأوحى11

سووةفىوودماوهوالشيطانمناوالنهمنياتهـ،والوحى68()اية

()121اية110ليجادلوكمأوليأئهمإلىليوحونالشياطينوإن!الأنعام

انىالملاطكةإلىوبكيوحىإذ11وودكماايضاللم!يكونوا!حى

.1()2ايةالأنف!110معكم

أواللهمنالمباشرالبثطريقعنالوحىبينالتفرفةيجبأنهعر

أما،الرسلعلىهقصورتينكانتاالصووتانوهاتان-وسيططريقعن

عنوتحركهاالنفلىبنواؤعويخلالطفطعىغيرأمرفهوالفطرىالإلهام

الوجدانى.الحدسأوالعقلىالتوجيهطريق

القرأني:ا!حي*

لقنهثمالثهمنجبريلسمعهالقرانأنإلىوالجماعةالسنةأهلذهب

)ص(.لمحمد

صووتين:علىيأتيهوهو

للتلقى.انتباههفيثيرالجرسصلصلةمل!:الأولى

وفىابيهوبطمئنبهفيأتن!م!بشرصووةفىالوحىلهيتمل!أن:ا!!

قائلا)ص(الرسولسلىهشامبنالحارثاممنالمؤمنينأمعائ!ئمةتقولذلك

مل!ياتينيأحيانا!)ص(الثهوسولفق!الوحىيأتيككيفالنهوسوليا

عنهوعيتوقد(يتركنىاى)عنىفيفصمعلىاشدوهوالجرسصلصلة

السيدةعنوروى11يقولمافاعىفيكلمنىالملكلىيتمل!وأحياناق!ما
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اليومفىعرقايتفصدجبيفهكانالوحىيأتيهحين)ص!(الرلدهولأقعائاثمة

.البرودةشديد

:فاوردالوحىحالاتالقرانصوروفد

يرسلاوحجابوواءمنأووحياإلاالنهيكلمهأنلبدئمركأنوها11

.51()ايةالشووى00011يشاءهأبإذنهفيوحىوسولا

المستشوقين:نظرفىألوحى"

الوحىوسيط-جبريلإسمأنإلىواتمنتجمرىالمطمتشرقيذهب

فىوودبلالمكيهالسووفىإسمهيردلمإذالرسالةبدايةفىيذكرلم-

نقلالرسولأنذلكمنوالممتخلص،إليهاالرسولهجرةبعدالمدنية.السوو

كجبرائيل-الملائكةاسماءمنهملغممعحيدثمايثربفىالليهودمنالإسم

وعنف.قوةم!بلوحمةمالكيكنلمجبرائيلوأن،وميكائيل

القرانفىوذكرالمكىالقرانفىيذكرلمجيبرائيلأنالأمروح!ض

كانمنقل11البقرةلممووةمن)79(الايةفىالأولى-مراتثلالثالمدن!ى

ذاثمن)؟9(الايةوفى00011الثهبإذنقلبكعلىنزلهفإنهلجبريلعدوا

عدوالنهفإنوميك!وجبربلووسلهوملاطكتهللهعدواكانمن11السوره

التحريم.سووةفىجبريلذكركذلك11للكافرين

جبريل()الوحىبإسمحقيقةيحفللم-المكىالقرانأنذلكوظد

الأمين.الروحأوالقدسووحمل!أخرىبأوصافإليهأشأرإنما

-:مريمسووةفىجاءفقد

()17اية11سويابلئطرألهافتمل!ووحناإليهافارسلنا11

وجاء،وقوتهالنهووحهىالقدسروحأنإلىلوقاإنجيليذهبفي

مخطوبةأمهمريمكانتلما...هكذافكانتيسوعولادةأما11متىإنجيلفى

.متى)1(11القدسالروحمنحبلىوجدتيجتمعأأنقبلليوسف
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بالمسيح.فحبلتمريمعلىحلتالقدسالروحأقلوقاود!

محلالقدسروحتحلأنيقصدانلاولوقامتىأنالبديهىوهن

الأقوالاوجحعلى-ولكنهما..الإخصابفىللمرأهبالنسبةالرجل

أدثهبقدرةولكنهالقدلىروحمنمنويةخليةبيوضعليلىالحملانيقصدان

القدلى.روحفىتمثلتالتى

فوله:فىالكربمالقرانأكدهماو!

)87(البقرةسورة11القدلىبروحوأيدناهالبيناتمريمابنعيسىوءاتينا11

سورةمن1(1)2،5(هرقم)3ايةالسورةذأتفىالمعنىنفلىوتكرر

.المائدة

محمدالنبىعندالوحىتصوويمكنانهإلىواتمونتجمرىوفي!

فىوهويشعرمحمدافإنالأولىالمرحلةففى-مراحلأربعةعلى)ص(

والأفكاوالكلماتهذهانوالثانيةروعهفىتلقىمعينةكلماتأنوعىحالة

أقالأحيانبعضفىيعتقدانهوالئالثة،جانبهمنوأعفكرنتيجةتكنلم

إليهيتحدثخاوجىمبعوثاومندوبقبلمنروعهفىالقيتالكلمات

الثه.عندمنانهاالنهايةفىإعتقدأنهالرأبعةوالمرحلةكملك

أنبياءعندالوحىنمطعلىالإسلاميالوحىيصوروصنتجمرى

وجوديقتضىالإسرفىالوحىانألىالصمملمينعلماءيذهببينماأشرائيل

محمد()ادنىذاثثمجبريلهووسيطألىالقولتلقى(ألثه)علياذات

العلياالذأت-ذواثثالثعلىقائمةعالكةفهى،الوسيطمنالوحئتتلقى

.)ص(محمدالنبىوذأتالوسيطوذات

ثم،نوميةرؤىبانهالوحىألاخرلنالمطمتشرقينبعضويصور

ويمكن،أدلهبقوةإليهمدفوعةالرؤياأنمعتقدأبأسلوبه)ص(محمديصوغها

قالتالتىعائشةالسيدةعنروىمابلممببالخاطىءالإعتقادهذايكونأن

يرىلاالصادقةالرؤيا...النبوةمنالنهرلممولبهبدءمااولأبئ00011
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(إسحاقابنلمميرة)واجع"الصبحكفلقجاتألانومهفىرؤيأاللهوسول

متلقمجرد)ص(محمدالنبيدوركانهل..هامتساؤليثوروقد

كانوهل،محدودسلبيدورهوالنبوةفيدووهأنيعنيوهذا،ومبلغ

يلقيمايعلمهالوحيكانأمتفسيرأوشرحدونالكلمالتإليهيلقبىالوحبى

إليه.

لمأنهيعنيبمابالغاالجابيادوراكانالرسولدووأنتقديرناوهى

إدواكاعليهيلقيلمامدركاكانبل..وعيدونالثهلكلماثمبلغمجرديكن

لهم.هادياولأتباعهمعلمااصبحبحيثتاما

القوآقفيثل!41آيات

الماضيالفعلبينالوحبىعباراتبذكرالكريمالقرأقح!ل

كلمة.ثمانينفيهكلماتهفبلغتوالمصدرللمجهولوالمبنيوالمضارع

أربعوأوحيناوأحدةمرةواوحيتهراتثمانيأوحىالفعلوود!د

لكلمةالمتيعددةالاستعمالاتومن...الخمرالتماأربعونوحيمرةوعشرين

إنها:نجدالقرانفبىالوحي

مناتخذىأنالنحلإلىربكوأوحى11النحلإلىلالبهحأءإفا-

.A(6)النحل0011بيوتاالجبأل

:المراتمنعديدا)ص(محمدالنبيإلىالإيحاءعلىللدلالهإشك2-

ماعبدهإلىفأوحى،ادنياوقوسينقابفكان0011افيسصرةففى

إلىأوحيناكماإليكاوحيناإنا11الندغماءسووةوفبى1(0)90اية11أوحى

عليكنقصنحن11يوسفسورةودى،)163(11بعدهمنوالنبييننوح

هذاتكرووقد)3(اية11القرانهذاإليكأوحينابماالقصصأحسن
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،)73(والإسرأء،)123(والنحل،)03(ا!عد!رفىالاستعمال

.السورمنوغيرها()38وطه)86(

11مولممىإلىكالايحاءالأنبيأءبعضإلىالإيحاءعليللد!ةأستعملت3-

فىالد!ةونفلم!)77(طه11بعبادىأسرأنموسىإلىأوحي!ناولقد

وإلممحاقوإلممماعيلإبراطمإلىوالإيحاء.والشعراء27()المؤمنون

.13()النسأءويعقوب

أمإلىكالإيحاءالأنبياءيخرإلىالايحاءصكليللدلالة4-واسئعملت

.)7(القصص-موسى

سبعفقضاهن11الةمخلوقالتبعضإلىالإيحأءعليللدلالةواستصلت5-

.)12(فصلت11امرهاسماءكلفبىوأوحىيومينفىسماوات

لاتباعه.ال!ئميطانالهحاءعلىللدلالة6-واستعلمت

.121()الأنعام11ليجادلوكمأوليأئهمإلىليوحونال!ثمياطينإن11

الملاطكة:إلىالايحأءعلبىللدلاله7-واسئعمك

.)12(الأنفأل11معكمأنىالمالئهكةإلىربكيوحيإذ11

الوثإل!لملأ!الفنوآنجةالآيات

سووتين:وفىث!لاثايالتمافىجبريلإسمذ!

مدنية.وهى)79(البقرة:الأولى

مدنية.وهى)89(البقرة

مدنية.وهي)4(التحريم:الظلية

نصوصها.إيراديممبقوقد

ألاتيلأ:السووفيالقدسووحكلمةوذكرت"

.(مكية)1(.وقم)2الاية-النحلسووةأ-
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وهديءامنواالذينليثبتبالحقربكمنالقدسروحنزدفل11

11.للصمملمينوبشرى

-:متطابقلانو!ا)253(،)87(البقرةلممووة2-

ولممووة11القدسب!روحوأيدناهالبينأتمريمابنعيسىوءا!نما11

11القدلم!بروحأيدتكإذوالدتكوعلىعليكنعمتىاذكر111(1)5المائده

مكيلأ()r()91الآيةالشعرأءلعمووةفيالأمينألروحكلملأوذكرت"

11المنذوينمنللئكونفلبكعلبى.الأمينالروحبهشل11

لمعووتين:فيووحناوووحاكلمةوذصت"

.()مكية!امرنامنروحااليكاوحيناوكذلك511()2ال!ثمورى:الأود

ابيهافاوسلنا11(21)التحريم،(19)ءلأنبياا،(71)مريم:اولنية

.(مكية)(!)7مريم11سويابشرالهافتمل!ووحنا

مكية.الأنبياء)19(11روحنامنفيهافنفخنافرجهاأحصنثوالتي11

روحنا"منفيهفنفخنافرجهااحصنتالتىعمرانإبنت!و11

مدنية.(21)التحريم

عنيسئلونك11مجهولأمرعلىللدلالةالروحكلمةاستعملتودد

الأسراء)85(11قيليلأإلاالعلممنأوتيتموماربيامرمنالروحقلالروح

مكية.

الايمانفلوبهمفيكتباولئك11المؤمنينلتاييدأيضاالكلمةواستعملت

المعنيمنيقتربالمعنيوهذا،مدنية)22(المجادلة!منهبروحوأيدهم

المؤمنين.تؤيدقدسيةإلهيةفوةبإعئباوهاالقدسروحعنبالأناجيلالوارد

أمرهمنبالروحالملاطكةينزل11:مل!أخرىبمعانالكلمةواشلت

أوتيتموماوبيامرمنالروحقل11)2(،النحل!سكبادهمنيشاءمنعلى

منيشاءمنعليأمرهمنالروحيلقي،8511(ألاسراء)11قليلاإلاالعلممن

89Y

http://kotob.has.it



يومفىأليهوالروحالملائكةتعرج1،11(.)هغافر11التلاقيوملينذوعباده

منفيهونفخثلممويتهفإذا11)4(المعاوج11سنةألفخمسينمقداوهكان

.72(ص)سورةفيوتكررثالحجر)92(11لمماجدينلهفقعواروحى

ألص!ح:ومرضأ!حي"

تعتريكانتالتىالوحيعالمالعأأنإلىالمستشرقينبعضيدهب

ذلكعليودوقد،الصرعلمرضأعراضإلاهيما)ص(محمدالنبي

قائلا113،ولولسأكام3كاهي!.ول33حمرجعهفبىماسيههنرىهواخرمستلثمرق

يكونأنيمكنلاوالقرانتملكتهمروحاانيعتقدونبألصرعالمرضىاءن

يدمممحلاعنيفاهياجاالإنخطافهذايفترضإذالروحيالإنخطافنتاجمن

متقطعة.عباراتبصدووإلا

محكماتاياتعنهيصدرلاالمصروعأنإلىالإسلامعلماءويذهب

تلئطريعبينالمتنوعفحواهعنفضلامبدعالهجأزوفريدةصياغةذاث

وإلهيالتما.وعبادأتوأخلاقيات

كانتالإلمملامقبلمحمدحياةأنإلىماسيههنرىالصممتشرقولأهب

إلييؤديالضعفوهذاجسمهاضعف!مأوهووالصلاةالصومبينموؤعة

.والمعراجالإسراءح!ادلئأالرؤىهذهبينمنوأن،ليليةرؤىحدوث

ضعيفيكنلم)ص!(محمدالنبيأقذلكعليالمسلمينعلماءييصد

الليليةالرؤىإلىالإسلا3فيالهامةالأحدال!ثمانرجعأنيمكنحتىالجلممم

تكنلموالمعراجالأسراءحادثةوانالمكبوتهالملثماعرأصحابيراهاالتي

..والروحبالج!ممدإسراءكيانتبلالنائميريفيماليليةوؤيا
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تد!ببشة!!بمد4القوآقنؤ!ل

علىأنزلبلواحدةدفعة)ص(محمدالنبىعليالقرأنينزللم

بيناخت!لافسكلي-سنةوعثمرينثلاثبلغثالتيالرسالةمدةخل!فترات

عشرئمعاماعشرئالثهةهنهامكةفيمكث-التنزيلمدةفيالفقهاء

بيانأأووالقصصوالوقائعللأحداثتبيانأاياتهوكانت،المدينهفىسنوات

والأدلةللبراهنايراداأوللديانةالمعارضينعليرداأوشرسكيةلأحكس!ام

عشرأواياتخملىينزلكانإنهوفيلوجلكهوقدوتهالثهوحدانيةعلي

مرةنزلتالتبىالعشروالايات،الأنعامسورهإلاالواحدةالمرةفىآيات

إتهمتممأالنبيؤوجةعائشهالسيدةاللهيبرئوفيهاالنورسورهفيوأحدة

الإفك.حادثةوتلممميشرفهاف!به

باللوحمدوناكانالقرانأنإلىالفقهاءمنالجمهووذهبوف

ماانغير)ص(النبيعليمفرقانزلثمالديخاالسماءإلىنزلثمالمحفوظ

بتتبعمفرقاكانبلجملةيكنلمتنزيلهأقإلىيشيرذاتهبالقرانوود

جملةينزلأنيجبالقرانأنالرايهذاأصحابتصوروفدالحوادث

.واحدةجملةيدونالموالإنجيلالتوراةأنمعوالانجيلكالتوواة

-:الصددهذافىالقرانويقول

بهلنثبتكذلكوأحدةجملةالقرانعليهنزللولاكفرواالذينوفل11

تفسيرا!أحسنوبالحقجئناكإلابمل!يأتونكولائرتيلاوتلناهوفؤادك

.(س3203)الفرقان

الجلودمنالرداعفييدونونهامنهأيةنزولعندالوحيكلابوكان

بكرابوقامئمالمبسوطةوالعظام(النخلجريد)والعسبإلحجرورقائق

عمرمنإقتراحعليبناءالنبوةصكهدفبىالمقررئرتيبهاحلممبالسوربجمع

عليعمرفخ!ثعيالحفاظمنجمعفيهقتلالذيإليمامةيومبعدالخطاببن
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لا-الحفاظصدورومنالرقاعمنالقرانبجمعزيدوقامينسيأنالقران

والحفظ.العلمفييتطأبقانشاهدينبشهادةإلاايةيقبل

قدعثمانوكانعمربعداقلاوةطريقةفىاخلدواالمسلمينأنعنهعير

ثمصحفهت!مملمهأنالفرانلديهااودعالتيحفصنةإلىفأوسلالخلاطةتولي

العاصبنوسعيدالزبيربنالثهوعبدثابل!بنؤيدإلىالصحفهذهدفع

أجزاءتكأملتوإذالمصاحففيفنسخوهاالحارسبنالرحمدنوعبد

صحف.منمأعداهابحرقعثمانأمرالمصحف

المستائمرقين)وانجع(بعضحأولوقد
Blachere, Schwally,.H Masseتدوينف!عثماناهداففىالتشكيك

لعثمانالدممياسيوالالجاهالأوستقراطيةالطزسكةأنإلىفذهبواالقران

جمععليهأملىالذيهوطالبأبىبنعليضدمركزهتثبيثومحاولائه

سورتينئضملاالرسميةالعئمانيةالمصحفنسخةأنوؤعواالمصحف

ملممعودابنمخطوطمنأكئرسووتينتضمبينماكعببنأبىمخطوطمن

أنمعلنين(يوسفدممورة)عائمرةالثانيةالسووةوفضواالخوأوجوأن

كتابمعمئنافرةلجعلهاال!مريةوالمرأةيوسفلقصةالغراميةاللهجة

الصمتشرقأنغير،ال!همنيأتىالنوعهذامنوحياأنيعتقدونولامقدس

نزاههمفىأحديشكلاالقرانتدوينلجنةاعضاءأنوفروعادبلالثمير

ورعهمبسببتهمإحتياطأومديم!ممئوليتهمواكبتالتبىالصثماعروعمق

ح"ءكاا!3ح)لهممتيدممرايكنلمالبحثمنهجكانوإنوايمانهم

61-coran 58p)منالثابثإنول.ولمأسيههنرىالمست!ثمرققلكذلك

النسخأقدمفيموجودةكأنتيولممف!سورةأنوئدوينهاقرانجمععملية

الجامعةفيالإسلا!يةالفل!مدفةأستاذمغنيةجوادمحمدالأستاذعلقوكد

سكدمعليإجماعاإلفقواقدال!ثميعةوالسنةبأنبالقولذلكعلياللبنانية

فيالإماميةإلىنسبوماالنقصأناوبالزيادةاياتهأوالقرانسووتحريف
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ومنهمالقرانتحريفعدمعلبىأجمعواعلماءهمأنوإفتراءهوالشأنهذأ

النجفىوجعفروالشيخالطوسيوالشيخالمرتضيوالسيدالصدوقالشيخ

وغيرهم.البغدادي

أوإضافةحدإلىمطلقاحاكمأيكنلمعثماقالخليفةأنالمؤكدوهن

المعاركخأضواالذينورجالهالقرانحفاظلكانوإلاالقرانمنشئإنقاص

يتنافيانوووعهعثمانتقوىأنعنفضلا،بالسلاحعارضهمنأؤلهم

.القرآنبتحريفأتهامهمع

لاالمصحفدفتبىبينالمدونالقرانأنعلبىالمسلمينعلمأءويجمح

.زيادةولافيهنقصان

:ألبغويبهـقألى

وسولهعلياللهأنزلهكماالقران،الدفتينبينجمعوا.الصحابةإن11

بذهاببعضهذهابخوف،شيئامنهنقصواأوفيهؤادواأنغيرمن

أوشيئاقدمواأنغيرمن)ص(الثهوسولمنلمممعوهكمافكتبوهحفظئه

يلقنالثهوسولوكان،منهيأخذهلمترتيبالهوضعوااوشيئاأخروا

فىالانهوالذيالترتيبعلىالقوانمنعليهنزلماويعلمهمأصحابه

كلنؤولعندوإعلامهذلكعلىالاهالسالمعليهجبريلبتوقيفمصاحفنا

.11كذاسورةفيكذأأيةعقبتكتبالايةهذهاناية

.الحصاروابنالأنبأوىبكرأئوقالالمعنيونفلى
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ال!شوقيقوأ!فإلاالقوآفي

أنيعدولاأنهمعلناشديدأهجوماالفرانهاجممنالمستشردينمض

لاتكراومنبهحفلعمافضلاالتورأةلشريعاثولأحدأثتكرارايكون

أنوالموضوعوحدةرغمالبعضمعبعضهاتتناقضاياتهوأن،فيهغناء

تنزيلأوليسالبشروضعمنأئهعلىيدلإنماومنسوخناسخمنضمهما

القرانإلىالم!ممت!ئغرقينبعضوجههاالتىالإنتقادالئطكانلتولقد..الثهمن

بيقينلتاثميروإنماتحليلبىعلميفكرعليتدللاعلليهاأطلعناالتيبالصورة

الذيالمفكرالعالمعنهيتنزهالذيالهدامالنقدفيوالرغبةوالهوىالميلإلى

حقيقي.حيادفبىيكتب

المعتدلين،المستشرقيناواءبعضنذكرأنالبحثامانةعليناوضض

الإور.كتأبهفيماسيطريالفرن!ممبىالمستشرقعليأجتيارناوقعوقد

'L ISLAM PAR H MASS

نولدكهوكذلكوايلا!مانيالصممتشرقاقالمذكورالصممتشرقيقول

-:المكيةالسورمنأقسامثلاطةوجودأثبتوا

إنلثماءوهو-الأدبيةالناحيةمنالأجملوهو:الأولالقسمأ-

ومواعظتوصيادتطعليتحتويواياتقويةبصورملودطمبدع

ولكنها،الطبيعةظواهرمنالمستمدةالإيمانقعوةفيهاتلتهب

منحتىمفهومهليستمشوشةعواطفألىمشيرةأيضا

محمد.معأصري

تختفىالإليمانصووبدأتفقدهدوءاأكثرفهو:اولنىالفسمأ!2-

القيامة،بيومالتب!ائميرمع11الثهوحىهوهذا11لصيغةمكانهأتاوكة

كثيرا.السورطالتوقد...النهدتوحيدعنفضلا

منالثالثالقسمفىئكاثرتقدبالأنبياءالمقعلقةالأسا!إن3-
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وهذهاليهوديةالهاغادالأساطيرمشولث!إنعكاسوهىالمكيةالسوو

وهو،القرانوبعأىتقريباأيةوخمسمائةألفتضمالأساطير

الأقلالق!ممموهو،وخطابىتماسكأا!لبإنائماءومكتوبمرددكلام

النهإلىأشيروقد،فلكوريةفائدةمنفيهمارغمالقرانفىقيمة

اللاحقة.السوومنإختفتكلمةوهىالغالبفىالرحمنبكلمة

التشريع،باحكأمالاياتامتالتفقد،يثربألىمحمد!رةبعدأط

السابقينالأنبياءكاحدالمكيةاللممووفىفقطدخلإبراهيمأنلوحظوقد

اختلفأنوبعدالمدنيةالدمووفىولكنهالعربمععلاقةأدنىدونلهحمحمد

البيتب!نىالذىهووأنهالعربجدهوإبراطمأصبحأليهودمعهحمد

مكة.فىالحرام

.والمائدةوالنساءالبقرةسورفىيجتمعفهوألقوانينتنظيمأها

اياثالسورتضمحيث-التجزؤمبدأالأساسيةالقرانصفعاتمنأ-

فيهاعمافضلا،هعتركموضوعفى.وابطةلهاتكونلاقدمتوابية

به.أمرماإلىالعودةفىيترددلاالثهأنأىومنسوخناسخمن

لبعضها.مناقضةالقرآنفىوالقدرالقضاءتخصالتىالاياتاقت2

النصائحجمعلأمكنجانباواقرديدأتاليهوديةالقصصألقينالوإننا3-

الملدهتشرقوأىهذا)جداصغيرحيزفىالقرانوبادى...الزمنية

LANEPOOLE).

المسلمينعلماءاواءالقرانلمحتوىتناولنأمعرضفىنذكرو!ف

ماسيه.ضرىالملممتشرقعرضهاالتىالإنتقاداتهذهشأنفى
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القوآقفظم

الشعر-بهنظمالذىالنحوعلىضظومغيرلأنهشعراالقرانيعدلا

كألنزلن!زولهوقثسأئدةكانتالتىال!ثمعراغرأضالقرأنيتناوللمكما

والرمالالبيداءووصفاوالهجاءوالرثاءوالمدحالأطسلكلعلىوالبكاء

الجاهلىال!ثمعرأغراضأهمعنتمامانأىكما...والنجوموالليلوالنوق

بالقبيلة.أوبالنف!م!الفخروهو

صخرمنقدتوكأنماجامدةثقيلةالجاهلىالشعرألف!اظكانتولفد

الموسيمى.بالجرسالقرانألفاظئفيضبينما

.الحصانوصف!فىيقولالقيلم!لإمرؤمعلقةفمن

علىمنالسيلحطهصخركجلمودمعامدبرهقبلمفرهكر

-:المحبةعاطفةفىويقول

جلمداالصخريابلم!منحجرافكنالهوىماتعرفولمتحبلمأنتإدا

.التلاوهبمتأبعةتغريكمحكمهصياغةالقرانأياثفىونرى

تنزيد*الملالكةوئزلبألغمامالسماءتشققويوم11الفرظن!رةففى

يعضويوم.عميرأالكافرينعلىيومأوكانللرحمنالحقيومئذالملك

لمليتنعىويلتيياسبيلاالرسولمعاتخذتياليتنىيقوليديهعلىالظالم

.25281-منا"خليلافالنهأأتخذ

فعباواتهوجدوإن،قليلاإلاالنثرتعرفتكنلمالعحربأنكما

لحشوهتكلفلغتهوفىهأمشيةوأفكارهسطحيةوأعراضهمسجوعة

الأولى.القرأءةمنالنف!م!لتملهئمومنالمصنوعبالزخرف

هذهإليهميؤدلم11الأ!ممراةفىحسينطهالدكتورعنهيقول

وفىعليهمقصوومذهبعلىأداهاوإنمانئراإليهميؤدهاول!مشعراالمعانى

.11بهيلحقولمإليهيلممبقلمبهخاصأسلولبا
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51ترثمالصياغةممتداللفظىالتركيبف!مميحةتارة-ايأتهوتصمى

والدلالةالمضمونفىالواقعتانئطابقتولوأخرىتارةاللفظقصير

-:نوحقصةبشانمث!لالذلكونعرض

وانتالحقوعدكوإنأهلىمنابنيإنربفقالوبهنوحونسادى11

فلاصالحغيرعملإنهاهلكمنليلىإنهنوحياق!"الحاكمينأحكم

إنيوبق!"الجاهلينمنتكونانأعظكأببىعلمبه.لكلي!ىماتسالن

منأكنوترحمنىلىتغفروإلاعلمبهلىليديماأسالكأنب!كأعوذ

.الموضوعذاثفىالقصاواياتهومن47()45-آيةهود11الخاسرين

إنى"تتقونالانوحأخوهملهمق!إذ،المرسليننوحقومكذبت11

أجرىإنأجرمنعليهأسالكموما+وأظيعونالثهفائقوأ+امينوسوللكم

.1(01ا-)50ايهالشعراء11واطيعونالنهفاتقوا"العالمينوبعلىإلا

-:إحصائيةبيانات"

والارتفاعالإبانةتعنىوالسورة،لممووة()))4علىالقرانب

قولومنهابالبنايةالمحيطالمرتفعالشئاى-سورلكلمةمؤنثائكونوقد

النابغة.

.11يتذبذبدونهاملككلترىلممورةأعطأكالثهأنترألم11

أصلهايكونثمومنالقرانمنجزءالكونهاسووةسميتإنهاوقيل

.ولممواراتوسووالتأسوووالجمعواوافأبدلتالهمزةوخففتمهموؤأ

.اياثإلىالقرآنفىمقسمةوالسورة

ايةالافستةالقراناياتعددإن(كثيربنالدم!ئمقىالحافظ)وظل

ذلك.منازيدوقيل

وإنفصالهأبعدهاعماقبلهاالذىالكلا3أبقطاععلىالعالمةئعنىوالاية

.القرأنكلمالتبعضئعنىإنهاوقيلبعدهاوماقبلهاعمابائنةأذهاأى
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وأوبعمائةألفوسبعونسبعالأقواللأوجحطبقاالقرانكلماتوعدد

الدملثمقىاوالحافظي!غماوبنوعطاءشاؤانبنالفضلاكلمةوظتؤنوتسع

أزيدوقيلحرفاوثمانونومائةألفوعشرونوواحدئالئهمائةحروفهوعدد

ذلك.من

والالبقرة-هىالقرانفىالمدينةفىنزلتالتىأىالمدقيوالسور

والأحزابوالنوووالحجوالرعدوالتوبةوالأنفالوالمأئدةوالنساءعمران

والممتحنةوالح!ثروالمجادلةوالحديدوالرحمنوالحجراتوالفضومحمد

والبينةالإن!دهأنووالتحريمالطال!ووالتغابنوالمنافقونوالجمعةوالصف

مكية.وتطممىبمكةنزلتفقدالسورباقىواماوالنصروالزلزلة

تضمنولكنهالأسكجميةالترأكيبمنشئفيهلي!م!القرانأبئوفي

فىاصللهاالتىكلماتهعنوأمأ،ولوطونوحكإبراهيمأعجميةاعلاصا

فىبعضهاوإندماجاللغاتئوافقبابمن-ديلكمسا-وهىالأعجمية

البعض.
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آقالقوقفسيو

تختلفبمعانياتيقدالواحدللفظالقرآناستعم!أنإلىاواءق!

القرانبأنالقوليستوجببماشديداتبايناتتباينقدبللاخرموضعمن

الخوفبمعنىتاوهإستعملالرجاءلفظفمثلا-جديدأإستخدامااللغةإلممتخدم

اختلاف.منالمدلولينبينمامعالتمنىبمعنىاخرىوتأوة

وتفدهر)7(ايةيونلىسووة11لقاكايرجونلاالذين11القرانفص

التمنى،بمعنىتفسر11نكاحأيرجونلااللائى11القرانوفىالخوفبمعنى

وقد.الموضوعسياقمعرفةيقلضىالتفسيربانالقولإستوجبماوهو

منالكلماتبينمامع...الوحىلكلمةالمختلفةالمعانىبيناأنلناسبق

عنتختلفالقراقفىالكلماثبعضانعن..فضلاالمدلولفىاخللاف

يتعينالصحيحالمعنىعنالكشفمنالمفسريتمكنولكىاللغويةمعانيها

وايضأللكلمةالعرباسئعملهالذىوب!المدلولباللغةعالمأيكونأنعليه

.والمنسوخوالناسخوالغريبوالمتلئمابهوبالمحكمالنزولبأسبابعالما

الصمملمينبعضإنبل،اليومحتىغاهضاظلالقرانألفاظودعض

ذلكوفىعليهمغمضوماالقرانلغريبوالتأويلالئفسيرحظرواالأوائل

خليفةبكرأبوسئلوقد11اخطأفقدفأصاببرأيهالثهكتابفىقالمن11قيل

فقال11بالأب11المقصودما11وأباوفاكهة11القرآنقولعن)ص(محمدالنبى

11.أعلملاماالثهكتابفىقلتأناإذتقلنىاوضوأىئظلنىلمعماءاى

ألفمددارهيومعنالصحابةكبارمنوهوعباسابنرجلوسأل

إنماالرجللهفقالسنة...ألفخم!ممينمقدارهكانيومفما:فقالسنة

الثه،كتابهفىالةذكرهمايومانهماعبأسابنفق!لتحدئنىلممألتك

بهما)1(.أعلم

الدمشقىالحافظوراجعالقرانفىوالنظائرالوجوهرساله-سليممحمدسلوىراجع1()

.القرأننفسيرفىكثيربن
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ماومنهبعلمهتعالىاظهأستألرماالقرآنمنإنكثيرابنويقول

فىاحديعذولاماومنهلغالتهامنالعربتعلمهماومنهالعلماءيعلمه

لاومتشابه"اخرحثيلثفىوزادعباسابنبهاقالأوجهوهىحبهالته

.11كأذبفهواللهسوىعلمهادعىومنوجلعزالنهإلايعلمه

هاالآنحتىمدلولهابنهمولماللغةفىلهانظيرلاالتىالألفاظوهن

)9(ابةالكهفسووة11والرقيمالكهفأصحابأنحلمعبتأم11بالقرآنجاء

تتفقولم،مدلوله!ومامصدوههوهاالرقلملفظحولالرأىاختلففقد

.الانحتىالاواء

العبدهوومن،موضعهالانحتىيعرفلم...البحرينمجمعولفظ

فىوردوقدالإل!يبالغيبعلمهعنلهوك!ثمفموسىصاحبهالذىالصالح

...اللغةفىلفظإلىسثديرلاالأبجديةمنحروفالقرانلممووبعضافتتاح

إذدلالتهابيانفىالمفسرونواختلف...ويخرهاوق،،ي!م!طه،المملر

واودلفظإلىتشيرأندونمجتمعهأومفردةحروفالكونأنتعدولاهى

ومنهماخرونوقلللسورةافتتاحمجردإنهاعنهابعضهمقالفقد،باللغة

أنهاأولسمألمدإلببانهاإلىأخرىآراءوذهتالثهأسماءمنإنهاصبهاسابن

منالمكونالقرانإعجازتبيانبهاقصدحروفمجردأنهاأودلهصفات

محاكائه.علىالقدوةدوناللغةحروف

والمستشرقNOLDEKEالألمانيالصمملشرقذهبوقسد

SCHWALLYكانثالذينالصحابةبعضاسماءمنالحروفهذهأن

الصحابةأنالأمرهذافىوالغريب،)1(القرانسوربعضمننطمخلديهم

'TABARIكنابهفىLOTHراجع()) S KORANS COMMENTAR

إلىنسبةوالنونالمغيرةإلىنسبةوالميموقاصبنسعدإلىنسبةالسينلنويقول

هذهانإلىرضارشبدوبذهبالرأىهذاعنرجعأنهونعتقد-عفانبنعثمان

منطقظىتقوملاشخصيةإجلهاداتجميعهاالاراءوهذه...لللنبيهالحروف

ادىالذىالمصدرعنلنايفصجولمالقرانسرانهابكرأبوفيهاواىبينما،مقبول

.العولهذاإلىبه
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...ذلكد!ةهىفما،القرأنمنالغريبكلماتمعانىعنالنبىيسألوألم

.مجهولأمرأبه

فىلنامجهولاأمراايضأيعدالقرآنفىالغريبوجودانعنف

فىسوأءالقرأنأياتبعضبأنالقولوخالصمة،عليهالقرأنإحتوأءلممبب

.الغموضيحيطهؤألمالفظيةتراكيبمنإحتوتهفيمااوالكاملفحواها

ثمالإناثمنأنهعلىلمخلوقوصفاالسووب!عضفىنرى!ث

فق!الذكووةبإسلوبالأناثمعيتعاملوقدالذكوومنأنهعلىلهوصفا

أخرىايةوفى)1(ايةالصافاتسووة11صفاوالصافات11الملائكةعن

ا.فدهجداأيضاوقال)165(ايةالصافاتسورة11الصافونلنحنوإنا11

فىالملاطكةلفظذكروقد)35(آيةالحجرسورة11أجمعونكلهمالملائكة

المذكر.جمعبلفظالاياتم!مفىعنهاعبروقدمرةIAالقران

ففىوالجمعوالتئنيةالإفرادفىهتعددةباسإليبالقرأنيتعامل!

سووةفىبينما11والمغربالصثمرقرب11يقول)28(ايةالشعراءلممورة

المعارجسورةوفى11المغربينوربالصثمرقينرب111()7أيةالرحمن

.11والمغاربالمشارقبربأقسمفلا411().اية

وحدةوغمأنهإلى!روالمسلشرقزيهرجولدالمست!ثمرقويذهب

حالةعلىأوردهئمأخرىتارةومثنىتاوةهفرداالقرأنأوردهفقدالمسمى

احمدالإمامفسروقداللفظيةتراكيبهفىالتناقضإلىذلكويعزون.الجمع

يطمتوىالذىالواحداليومهووالمغرببالصثمرقالمقصودبانألاختالفهذأ

وفىالسنةفىوأقصرهأالأيامأطولهوالتثنيةحالةوفىوالنهارالليلفيه

ومغاربه.العألمم!ثمارقإلىيشيرالجمع

منأنإلىالبيانصفوةكتابهفىمخلوفحلممنينمحمدالاثميخود!

والمتمرسوناللغةفىالرأسخونإلامعانيهاعلىيقفمالاالفاظاالقرآنألفاظ

51واووسجينوغسلينوالوصيلةوالسائبةأبامطرولهجاتهمالعرببأساليب
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ذلكونحووفأكهينوكنودوضبحاوالعلقلمزةوهمزةوأهوىواغطلث!

أريدوماالوضعيةمعانيهاوبيانبشرحهاعنىوقدالقرانغرائبوتطممى

دويدوابنعبيدهكابيوالتفطميراللغةأئمةعليهاالمشتملةالايأثفعىصنها

والأخفدق.والفراءؤالزجاج

وألمتشابهألمحكم*

محكماثاياتالقراناياتومنومرادهمعناهعرفمامأهوالمحكم

ومرادهمعناهفىالمسلمونبهيحطلممأوالمت!ثمأبه...متشابهأتومثها

النه.عندوعلمه

واحدوجهإلالهوليستأويلايحتمللاماالمحكم-اخرمعنىوفى

لحملهالنظرإلىويحتاجعدةاوجهالهفإدطالمتشابهأمادلالتهوفىمعناهفى

.المقبولالوجهعلى

..صعهـب!،ق،ملامل!السووبعضأوائلفحروف

اليومحتىغامضاالمعنىيزالولامعناهافهمإلىالصملمونيتوصللم

سبيلوفى..بالاستواءالمقصودما11الغملوىالعرشعلىالرحمنومل!

غيروالاستواءمعقولغيرالكيف11سلمهأمقالثالغموضبعضإزالة

الكيف11مألكوطل11كفربهوالجحودالإيمأنمنبهوالإقرارمجهول

11بدعةعنهوالسؤالواجببهوالإيمانمجهولغيروالاستوأءمجهول

غوضا.ا!امرزاداقدانهماونعتقد

إذا11العرشعلىالنهاستواءأنكرمنعلىوداتيميهابنوايمول

مضمونكانوإذاالعالمفوقولاالعرشعلىلي!م!اللهأنمنهمكلالتضمن

لاالملائكةوأنإلهالعرشفوقولاردب!اللمعموأتفوقلي!م!أنهكلامهم

إليهيرفعلمعيسىوأنعندهمنخمزلولاإليهتصعدولاالثهإلىتحرج

.11المنأفقينإخوانهبيني!قولهذلكقائلفإن...إليهبهيعرجلمومحمد
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شئكملالهليس11تعإليبقولهكأملاتنزيهاأدثهنزهالقران.أنورعم

أوردتالاياتبعضأنإلا)11(ايةال!ثمورىسورة11البصميراللممميعوهو

سووة11وجيههإلاهالكشئكل11مل!البشرأوصافتمال!دثهأوصافأ

11عينيعلىولتصنع11وملر،بالوجهالمقصودفما)88(ايةالقصص

11بيمين!همطويالئطوالسماوالتأومل!"بالعينالمقصودما)93(ايةطهس!ووة

بإليمين.المقصودفما)67(ايةالزمرسووة

فىنفلممهبهاللهوصفمماب!ئميءوصفالثهمنإنالجهميةوقال

حنيفةابىأصحابمنوج!تبعهموقدالمشبهةمنوكانكافراكانكتابه

.بالبصرةعبيدبنعمروواصحاب

موسىيكلملمالثهبأنالقولالنهصفاتمنكريبعضأضأفوف

والجواوح(والفمالللممانالكلامعضواأى)بجارحةإلايكونلاالكلا3لأن

.(الخام!م!المجلدالآولالجزءئيميهبنفتأوىراجع)منتفيهالثهعند

منبصيرسميعوحيوقادوعالموجلعزاللهإنالمعتزلةوقلث

.)1(والبصرالسمعأووالقدرةالعلمثبولماغيرمنالتسميةطريق

فىلاالمجاؤفىبصيرقادو.لعمميععالماللهإنالقرامطةبعضوقال

أساسعلىبالصفاتالإقراودونالحسنىاللهباسمأءيقروالبعض،الحقيقة

لأن...البدثمرإليالثهذاثولتقربالمجاؤسبيلعلىالقرانفىفكرثأنها

الأذنكجاوحةالبشرمل!(أعضاء)جوارحلهيكونانعنيتنزهالثه

الخ.....والقوةللبط!ئ!واليدللبصروالعينللسمع

طرحإلىوحقيقتهاوالصفاتالأسماءبينالخلافاتهذهملرادتولقد

قضيةوهىالسلفىالإسلاميالعالمشغلتالتىالقضايامنتعداخرىقضية

وأن،قائم!ملثهيكونأنالجهميةنفتفقد...ازليأومخلوقالقرانهل

والحروفالقدسيةالصافيةالأنبياءنفوسعلىبهيفيضمأهوكلامهحقيقة

يتكلملاالئةأنبمعنىالثهكلا3هىالأنبياءنفوسفىوتترأبطتتشكلالستى

.الأنبيأء)2(نفوسعلىبألمحعنىيفيضوإنما

H.المستشرقبنبعضبذهب)1( MASSEEليهوهملمماولاليلم!الأسلامفيالالهانإلى

.والانتقامالغيرةصفةفىأيضايشبهههوبلواحداإلهاباعتبارهفقطالعبراني

فلهاوخالفهللابمانكاسأسفرضهاالعبأيم!الخللفةعديدةكانتالمرانخلقفكرة)2(

حنبل.بنالأمامبدئمدة
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وقالكافرفهومخلوقالقرانقالمنالهاشمىداودبنسليمانوفل

بنالحكم)البعضذهببينما،بمخلوقولي!م!الثهكلامالقرانإنالبخارى

بالاية.جاءكماغيرهفىكالمايخلقأدئهأن(الطبرىمحمد

شئ!كلانطقالذىأللهأئطقناقالواعليناشهدتململجلودهمو!وا11

21(.)ايةفصلتةسول!

منبالصفالتالإيمانعلىك!لهمالفقهاءإلفق-الحسنبنمحمدو!ل

تلثدبيه.ولاتفسيرغير

الخوضئركالسلفمنالمحققونالأئمةأختاو-الرازىالإماموقي

ظاهرهعلىاللفظحملانعلىالماطعالدليلإدامةبعدالتأويلتعيينفى

اويدالهبأنالنهإلىالمنسوباللشبيهيجوؤلاانهالمعتزلةرأىوفىمخال

إنهاويقولونالصفاتينكرونكماخالصروحاللهلأنذلكيخراووجها

.الشركألىتقود

لرلى:ها7رقمبالايةورد!رانالسورةوفى

وأخرالكتابأمهنمحكماتاياتمنهالكتابعليكأنزلالذىهو11

الفتنةابتغاءمنهتشابهمافيتبعونزيغقلوبهمفىالذي!نفأمامتشابهات

كلبهأمنايقولونالعلمفىوالراسخونالئهإلاتأويلهيعلموماتأويلهوإبلغاء

.11الألبابأولواإلايذكروماوبناعندمن

لإثارةتتخذولكنهامتشابهاتاياتبالقرانأنلوضحالايةهذهولعل

الملمملمينفرقمنفردةكلإنحيث...الانيحدثماوهو،بتأويلهاالفتنة

غيرهاأعناقبضربفرقةكلوطالبتالاياتمنالمت!ئمابهت!ضولاخذت

الفوقهذهتجتمعولم،التاويلدائرةباتساعالتكفيردائرةواتسعتوتكصرها

بعضهالثهكتابضربوأ11القائلالنبوىالحديثتحققوبذلكواحدواىعلى

تأويلهمعرفةالعلمفىالرألممخينإلىيضيفالقرانيالنصكانوإذا11ببعض
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بيانهصحةيدعىمنهمعالموكل...العلمفىالراسحخونهمفمن...

.(المتائمابهتأويلمعرفةالعلمفىالراسخينعنينفىاخرتفطميروهناك)

يمكنفلاالبشريةوالنظائرالظواهرعنمنزهالدهانتقدبرناوفى

يجل!ىأوويذهبيجئبأنهالقوليمكنولاأذناوجمنأويدلهبانالقول

ألفاظهناياتهفىوودمافإق،القرأنفىالمحازاستعملالنهولأن،ويقفعط

جواوحلهالوجودمتحيزكالإنساناللهأنحيقيقةبهايقصدلا،التجسدتفيد

علىالنهءومحيالمعنويالعلوعلىالاستواءيحملوإنماكالانسانوأ!ماء

جمأوةتحملوجهةأومكانفىمتحيزالاالعلوعلىوفوقيتهأمرهمج!يء

.االإتقانوانظراقدوئهعلىويدهعنايتهعلىوعينهذاتهعلىوجهه

التوواةعنبينااختلافامختلفايكونالقرأنفإنصحيحاذلككانوإدا

ابتهاجمنالب!ثمريةالصفاتجميعالثهإليأضافواالئوواةففيوالإنجلل

!ودفىويمشىوظهرويدوجهلهإنطمانهيئةسطىوهووندموبغض

فيهليطمتقرلههيكلبناءإسرائيلبنىمنطلبوفدناوصوداوسحاب

إنساقصورةفىتجديدوقدمطمتقرهليكونال!كلفىتابولالهفاعدوا

وكتاببولساغبر،الإنجيلوفىفخذهعلىوضعربهيعقوباوصاوع

طبيعةأىناسوتيهطبيعةلهكانتحيث..المت!جسدالنههوالمسيحالأناجيل

ويقضىويشربيأكلفهوغرائزومنوفوةضعفمنفيهمابكلالانلممان

للإنسانجطواذلكمنوالأكثر....امهثديمنووضعولدأنبعدحاجته

وقيامته.موتهثمدمهوإواقةوقتلهبصلبهقهرهسعلطة

)35(:النووبسووةجاءماالمتشابهومن"

المصمباح-مصباحفيهأكم!ئمكاةنورهمل!والأرضالسمواتنوراد11

لازيتونهمباركةشجرةمنيوقددوىكوكبكأنهأالزجاجة-ؤجاجةفى
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يهدىنورعلىنوو،ناوتملسمهلمولويضئؤيتهايكادغربيةولاشرقية

11.عليمشئبكلوالثهللناسالأمث!الثهويضربيشاءمنلنورهالثه

أبرزتأنهاإلاوالأوضاللمممواتنورالثهبأنبدأتالايةأنورعم

مضيئةوالزجاجة(الصثمكاة)جداوفىكوةفىوضعتبزجاجةنووهت!ثمبيه

يضئيكادونقائهصفائهمنزيتهاوأن،الدرىبالكوكبالزجاجةوشبهلا،

ناو.تمسلمطلمولو

ونقاؤهصفاؤهكانمهمابهالمشبهلأنمحلالنحوهذاعلىوافميه

اللهنوووهوإلصئمبهبينمامخلوقلأنهمحدود(الدريوالكوكبالزجاجة)

تفسيرفىوقيلذلك،غيرعلىالمعنىيحملأنيجبثمومن،محدودغير

د!تهاحيثمنسبحانهاياتهأدلةبمعنىالثهنورالايةفىشبهوقد11الاية

الماثمكاة.)1(.بنووالحياتينفىالخلقينفعماوعلىوالهدىالحقعلى

ألمستشرقينوأىفىوالقدوالقضأءآيات"

عنئتحدثالتىالقرآناياتإن.....ؤيهرغولدالمستشرقيقول

أنالقراناياتمعظممنالئابتإذ،واحدمشىعلىتثبتلاالإوادةحرية

يكلفولاعبادهمنأحدايظلملاولكنهيفعلعمايممالولامطلقةالثهقدوة

حريةخلقأنهبمعنىاكتسبتهاوعليهاكدهبثمافلهساوسعهاإلانفلمما

محيطووائهمنوالالهالمعصيهيرتكبأوالخيريتبعأنفلهلالبهسانالاختيار

والشرالخيرأنإلىتشيرأخرىاياثأوودالقرانانالمطمتشرقويضيف،

.(125)الأنعامسورةفىيقولفهوالنهبيد

يضلهأنيردومنللاطمملا3صدوهيشرحيهديهأنالةيردفمن11

الرجساللهيجغلكذلكالسماءفىيصعدكأنماحرجاضيقاصدرهيجعل

.!يؤمنونلاالذينعلى

.مخلوفمحمدحسنينللشبخالبيانصفوةانظر)1(
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لاربككلماتعليهمحقتالذينإن11:يقوليونسسورةوفى

.9(6)أية11يؤمنون

جميعاكلهمالأرضفىمنلامنربكشاءولو11السورةذأتوص

الثهبإذنإلاتؤمنأنلنفسكانوما"مؤمنينيكونواحلىالناستكرهأفانت

.01(5-)99اية11يعقلونلاالذينعلىالرجسويجعل

منالحقجاعكمقدالناسأيهايا!ل11أيضايقولالسورةذات!ثى

عليكماناوماعليهايضلفإنماضلومنلنف!ممهيهتدىفإنمااهتدىفمنوبكم

1(.)80آية11بوكيل

فاحكمالأوضفىخليفةجعلناكإناداوديا11ص)26(سورةوفى

000011الالهسبيلعنفيضلكالهوىتتبعولابالحقالناسبين

ومنفليؤمنشاءفمنوبكممنالحقودل)92(11الكهفسورةوص

11.فليكفرشاء

مئرفيهاامرناقريةن!هلكأنأودناوإذأ!)16(:الإسراءلممووةولمحى

11.ئدميرأفدمرناهاالقولعليهافحقفيهاففسقوا

الحكيموهوعبادهفوقالقاهروهو11:)18(الأنعامسووةوفى

11.الخبير

كدممبتمالهاودممعهاإلانفدممأالنهيكلفلا11:)286(البقرةسووةوفى

"...اكتسبتماوعليها

كالاتي!ونصها)284(الايةهىأخرىايةنسخثالايةهذهأقوقبل

لتخفوهأوأنفلممكمفىماتبدواوإنالأوضفىوماالسموأتفىمالثه

11قديرشئكلعلىوالثهيشاءمنويعذبيشاءلمنفيغفرالنهبهيحاسبكم

1(.)البقرة

فىالنهإن...ةالاياثهذهعلىتعليقازيهرغولدالمستشرق!ل

شدبداالماتألموااصحابهعلىالنبىوئلاهانزلتلماانهاالابةهذهنسخشانفىقيل)1(

الاها.ناسخة286الآيةبعدهافنزلتللنبىذلكوأوضحهوا
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العاصدى(يدفعلمأدلهانأى)يدفعهلم-العاصىضال!تبرزالتىالآيات

الثهفإنالخيرنحيوجهدابذلفإذأ...يضلبتركهيكتفىولكنهالضصألى

تطووقدنفسهمحمداأبئوللم!5ولولجريمالمطمتشرقوقالويوفقهيعينه

المطلقة.الجبريةإليالهجرةبعدانتهى-المكىالدووفىالإوادةحريةفمن

هذهفإنجداقريبوقتومنذ!:ماسيةهنريالمستشرقو!ول

النهسلطةتحلعتأوالثوابوالعقابوالفضائلالذنولباتضعاللتىالجبرية

بمشكلةالمشكلةوسميلتالمسلمينعندالعدالةقضيةأقلقتقدالمطلقة

بانالقائلينالقدوبينمذهبمنهاكلاميةمذاهبأبرزتوأنهاوالقدوالقضاء

الانلممانيصورونالذينالجبريينومذهببنفلممهأعمأل!هيخلقالإنلممان

.11النهلجبريةخاضعةالخاملةكالطبيعة

خدمتهمفىفالممتغلوهاوالاختيارالجبرمشكلةالحكامبعضأتخذولقد

كانواالأمويينشعراءأنحتىمطلقةسلطةصاحبالحاكميكونحين

الأبدية.الثهاحكامفىلمملفاهقررهالكهمأقللناسيعلنون

النهمنئدخلدونأعمالهخالقهوالإنساقأقإلىالمعتزلةويذ!ب

المستشرقينبعضيذهببينمأالجبريالمفهوممعتتعارضالاوادةو!ه

الثهإلىوأضافوهاالانسانعنالجبريةوفعوأبانهمالمعتزلةرأىعلىتعليقا

ومعاقبةالأخياوإئابةألى(جلكهجل)مضطرأنف!ممهالثهيجد11حيث...

ايةالبقرةسووة11يشأءمنوليعثتبيدثماءلمنفيغفرالقأئلأنهمع11الأشرار

84(r)ليط!الثهبينمايفعلفيماحرالإنسانبأنقالواالمعلتزلةانبمعنى

شعباقبهيجلرجمةالإ!مكتابهفيماسيةهنريانظرأ!أبداحرا

.4121صبيروتعويدالئ!منشورالت!

يلى:فيماالسنيةالعقائدأس!م!المعالىابوالإسلامىالكاتبأوودوقد

والقراقخالدةهىصفاتهاجميعمعالقدوةعظيمةاثهيةالعزةإن11

والمسلمونيقينيةحقيقةالثهووجودمخلوقانوالناووالجنةمخلوقغير

فسيقاسونيتوبواولممائواوإذأبكافرينليلمموأكبيرةلذنوبالمرتكلبون
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والسنيونمحمدبلثمفاعةالجنةإلىيعودونثملذنوبهمبالنسبةالجهنمىالعقاب

علىالحكميمنعلاوهذاالقدولإرادةخاضعانواللثمرالخيرانيعتبرون

والشرالخيرانويضيفون،العقابأوللثوالبمامستحقةبأنهاالبشراعمال

يخلقالثهوأقأعمالهاحريةتملكالخليقةلكنوأثهيةالعزةعنصادرأن

العلممنذلكيعرفواللهالب!ثمرمنواحدلكلدةالإراحريةمعمتفقاالفعل

وأنمسبقاعلماشرأوخيرمنالانسانيأتيهلمموفمايعلمأنهأىالأبدي

للمخلوقاتليلم!وأنهلرغبلئهوفقاالأؤلمنذعنهميتخلىاوخلقهيعينألله

.11الجهدوبذلالطاعةإلااخرسبيلمن

وأتمونتجموىعندوالقدوالقضاءكلم

Freeاالأرادةحريةإن-واتمونتجمرىالمستشرقيقول Wilلم

الاختياوحريةعقيدةفقطهحلهاحلتوإنماالصدهلمينيقينفيابداترد

أنتعنىفهيحأ!ولأ(3!4ء3ولهأالجبريةعقيدةاما،الإوادةحريةوليست

فىمج!الللإندهأنوليلم!والنهىالأمرلهعبادهفوقالقأهرهوالثه

.(1)الاعتراض

السلطةالأزليتينالحقيقتينبينالتوفيقتلممتطيعلاعقولناأنويصي!

)2(.الإرادةحريةعلىالقائمةالإنلممانومسئولية،لثهالمطلقة

منيرحمإذنفألثه11يلىمأالرسلأعالفىروماوسالةفىجاءالمسيحيةفى)1(

يقاوممن(يحاسبنالماذااي)بعديلوملماذاليستقولهناي!ئمأءمنويقسييشأء

أيقول؟الثهعلىجوابالردحتىالإنسانأيهاأنتمنفاقولالثهقصدأى؟قصده

سكلىسلطهالفخأرلصأنعليطىاوهكذاصنعتنيلماذالصانعهالمصطوعالشيء

11؟الطلن

91،521الرسلاعمال-رومامؤمنيإلىالرسالةراجعأ

Freeراجع Will And Predestination In Early Islam

،By: .W Montogomery Watt

الشيخ.الرحمنعبدالدكتورنرجمةوراجع-دكلوراهرسالةوهى
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-:يلىمأنجدالقرآنآيالاعلىبالاطلاعوإننا.

المهيمنهوالثهوكونالجبرفكرةنجدمتكاملةكوحدةللقرأننظرناإذاا-

جلية.واضحةالبشرأعمالعلى

قائمة.أيضاالإنسانمسئوللةأنالالأتمنكثيرفىنوى2-كما

سرادقهابهمأحاطنأرالهأعدالثهفإنيكفرمنأنإلىنشيرأياتفهناكأ-

وعملواامنوااللا:ينأمأالوجوهيشوىكالمهلبماءيغاثوايستغيثوأولدط

الثهيهئأنيمكنولاالأنهاوتحتهامنتجرىعدنجناثفلهمالصالحأث

الكفربينالاختيأوحرلةلهمكأنتإذاإلاجنهوللمؤمنينناراللكافرين

.االكهفدمعورةواجعاوالإيمأني

يضعوهوأحدايظلملاالثهأنيؤكدالقرآنفإنذلكعنضسعلا

الأنبيأءسووةأراجعأفعالهمعلىالبلثرليحاسبمطلقةبعدالةالموازين

كأئناألانسانلجعلالقرانفإنومثيلاتهماالآياتهذهففيايلم!وسووة

عمله.عنمسئولا

أ!3حولأ5ثيع،ولع"ههأولالالهيةالسلطةإلىتلئعلبرالنىالاياتأمأ-ب

Hisخلقهعلىوسلطةقوةلهعظيمكربالإلهفيهايظهر Power

الربانيةوالمشيئةالإلهيهالهيمنةتظهريونلم!سووةففي3of،!ولأ،ولع

كانوماجميعاالأوضفىمنلامنوبكشاءلوأبهالالاتتقولحين

.وحدهلثهالمشيئةفأبئأخرىالاتوفى-اللهبإذنإلاتؤمنأنلنفس

الإلهيةالهيمنةحقيقةحملتالتىالاياتفىأنهم!نتجمرىويضي!

وضرب..لماماالمملبعدت!د(ألاختياوحريةأو)ألانسانيةالمسئوليةفإن

وأهله.لوطانجىبينماالنجاةمناللهاستبعدهاحيثلوطامرأة..هثلالذلك

هدايةتحملأخرىآياتيتضمنالقرانفإنالحقائقهذهإلىبالإضافة-ج

النهإنإلىالأنعامسورةفىأشاوفقدبعبادهاللهولطفوالإضلرألله
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حرجاصدرهيجعليضلهأقيردومنذلكأوادإذا-يشاءمنيهدى

حياته.يقيمهوأءيجدفلاالسماءإلىيرتفعكأنما()مختنقا

تؤذونذىلمقوميالقومهموسىق!وإذ11)5(ايةالصفيممورةوفى

يهدىلاوالثهقلوبهمالنهازاغؤاغوافلماإليكمالثهرسولانىت!علمونوقد

.11الفاشينالقوم

لكنوواحدةأمةلجعلكمالنهلثماءلوو11)39(ايةالنحلسورةوفى

الايةهذهوفى11تعملونكنتمعماولتلممئلنيشاءمنويهدىيشاءمنيضل

اغبرفقدذلكووغميضلالذىوهويهدىالذىهوأللهأن-امرأناجتمع

يفعل.عماململئولاالانسان

يلى:بماالاياتهذهعليالمذكورالمسئشر!ويعلو

ولاوجليةواضحة-الكريمالقرانفي-العدالةفكرةكانتف11

بشكلتلغيلالكنها..ذاتهماالقرانلاياثطبقأالثهعدالةفيالتشككيمكسن

أنهتعنيلاالقرأقفىألله!مةأقنفهمأنويجب،الجبريةأشلم!واضح

الغربحضأرةلديمفهوميخرذلكيكونوقد..الفعلعليالإنلممانيجبر

إليهنظركماالثهإلىتنظرأنإلىماسةحاجةفيالحضارةهذهلكنو..

صانعهوالإندممانانعليرغم.ئركيزها.هيمنتهوجلاطهفبى..القرآن

.11اللهدوةهيعلياقوةهيمنةتحتمقهووأوليساعماله

وفىلألتها:النصوصىمنصووهألتووأةوالقوانفيالناو"

هي-والأنجيلالقرانفبىوجهنمالجحيمأيضاوتسمىالنارأقر!

ذاتمباركةكمادةاستعملتإنهاألا100()والعاصينللخطاةتعذيبمادة

نحوعلىالقرانالممتعملهاوالثهوجودعليللد!ةالتوراةفالغمتعملتها!دلممية،

قدسيتها.إلىيشير

فرقةتخالفاوتعارضفرقةلكلالمستمرالئهديدهي(جهنم)النارصبحتوقسد)1(

هوالأنجيلكانوقد(جهنم)النارمئواهموانالمخالفبنبكفربحكمونحيثأخري

كانالذيالمكانوهوهومكلمةمنمحرفلفظو!ج!ملفظاستعملكتاباول

اليهودية.حرمئهاالليالتماثبلفيهيحرقوناليهودصبية
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ناراءانستإنى!اطههوسىثالإذ"9(8،)7،النملسووةطى

نوديجاءهافلماهتصطلونلعلكمقبيىبائمهابءانيكمأوبخبرمنهاسئاتيكم

إنهموسىيا"العالصينوبالمدوسبحانحولهاومنالناوفيمنبوركأن

."الحكيمالعزيزاللهأنا

فيهاجاءفقدهقثس!أهرعليللدلالةالناواستخدمتالتوواةو!ي

الربم!لهظهرحوريبجبلغدو"اللهمعلموسىلتاءلأولوصفا

حذامكاخلع!تقتربلأفالواللهفناداه،11عليقةوسطمنناوهنبل!سب

.11مقدسةارضعليهواففأنتالذيالموقعلانوجليكهن

طهسورةفيجاءفقدالأحداثهذهبيانفيالئوراةمعالقرأنويتئ!

لأطهفقالناراوءاإذ"هوسىحديثأتاكوهسل":12(010110)90

ههدىالناوعليأجداوبقبدومنهاءاتيكملعلىناراءانستإنىامكئوا

المقددربالوادإنكنعليكفاخلحوبكأناإنى.هوسىيانودىهاألافلما

فما..القرأنمتاثمابهمنيعتبرالنملسورةفيوردمالاننظراو11طوى

ماصحةهذايعنىهل..حولهاهنوالذاوفيمنبوركبعبارةالمقصود

ليضئنارعمودفيليلاإسرائيلبذبأمامييركانالةبانالتوراةفيوود

.(الخروجسفر)لهم

يأالنارفيهنبورككلمالتاقإلىهخلوفحمممنينالاثميخذهبو!د

حولها"ما11كلمةتفسيروأما،موسىوهوالنأومكانفىكانمن

الدلالةأبهذهالمفسرالمثميخجاءأينمنولكنالملاطكة.فمتصودها

:لفدألئصصسورةوفي

قالناواالطووجانلباهنءانسباطهوسارالأجلموسىقضىفلما"

لعلكمالنارمنجنوةاوبخبرمنهاءاتيكملعليناراءانستإنىامكثوا!اطه

هنالمباركةالبقعةفيا!ايمنالوادشاطئمننودىائاهافلما..نصطلون

العالمين!ربالالهأناإنىهوسىياأنالاثمجرة
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بالنص.وردلعطالتيالاثمجرةهىفعما

فوائدعدةلهالقرانفىالمت!ثمابهوجودأنالمسلمينعلماءذكروقصد

مزيدمنذلكيلممتتبعبماالمرادإلىالوصولفبىالمشقةيوجدانهمنها

يقوموهوالمتشابهفىالحقوجوهمعرفةفيالخلقدرجاتلفاوتوافواب

إنوغامرةبسعأدةشعرأليهالإنساناهتديفإذا،نظرطولوتأويلعلي

به.العالماللهإلىبردهالتسليموجبعليهغامضاظل

ألمفسرين:بعفىمحاولأت+*

معاييرالقرانمنللمتشابهيرسمواأنالمفسرينبعضحاولوقد

الكلمةأوالنصتف!مطيرإنذلكشأنفىوقالوأ،التفاسيرأوجحإلىللوصول

تجسدأوالثهإلىقبيحافعلاتضيفكانتإذأالمحرفبىمعناهايتجاوزأنيجب

تفسيرهفيتناولحيثالزمخشريمحمودبذلكقالوامنبينوصبئ،ذاته

وعلبىفلوبهمعلبىالثهختم11لقولإذ)7(رقمالآيهالبقرةلممورةمنالك!ثماف!

علييدلالثهإلىالختمإسنادإنفيهافقأل11غلثطاوةأبصاوهموعليسمعهم

إن11وقوله)92(قسورة11للعبيدبظلامأئاوما11فؤلهيخالفلانهقبيحفعل

لختمالذيهوالشيطاقأبئوأضاف)28(الأعراف11بالفحلثماءلأمرلاالنه

ففيه..الايةمعنىعنتمامالينأىتفسيروهو،الثهإلىاسندهوانهالغشاوة

القراني.للنصاعتدغدافما

لباطني:ألتفسيرا*

تفسيرلهالقرانانهواخررايإلىالمفلصرينبعضدفعذلك!ل

الظاهرإهمالوجبثمومنللواصلينعرفمتيبالاتباعالأولىهوباطن

معانالقرانايألتأمنعديدفييرونفانهماخروبمعنيمتشأبها،كانإن

إلىالمسلميلوصلكيفولكن..الاصطلاحياواللغوىلفظهاعنئخدلف
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عكدوإلىيؤديماوهو،يفهممألاالقرانمنأنيعنيهذا..الباطنيمعني

غامضوأمرهونووهدايةكتابالقرانيكونكيف..الباطنيونأوادهما

.العقولعليمغلقوبأبه

محلالمتشأبهاتالاياتمنغموضااكثرللقرانالصوفيواف

لابحيثووحيةوأحأسيلىوجدانيةمداخلاتفبىبنايدخلفهو...اللفسير

دها.مقصوعنباياتهويلتويغموضأيزيدهبلالقرآنيفلممر

أبصوفي:للتفسيرمثالىم!

بينهما"يلتقيأنالبحرينمرج211(.)91،ألايةالرحمنسورةفي

1101يبغيانلابرزخ

الصوفي:التفسيرقول

الأجاجالملحهوالذيالجسمانيةالهيولبىبحرهو..البحرينمرج

بينهماالانسانيالوجودفييلتقيان-الفرأتالعذبهوالذيالروحوبح!ر

..الحيوأنيةالنف!م!هوبرزخ

الإمامية:الشيعةتفسير*

تكونالعصمةواللتقيةوالرحبعةوالمهديةوالعصمةعقائدهمأهممن

+(؟إ!لماذا)طالبأئىمنلعلي

الذينءامنواالذينوورسولهالثهوليكمإنما!ألايهيفسسرون!حثلا

الايةهذهبان)55(المائدة!واكعونوهمالزكاةويؤتونالصلاةيقيمون

وأنالولىهووانهغيرهإمامولاالإمامفهوطألبأبىبنعليفينزلت

.الناويدخلبولايتهيكذبمن

+عنيتطماءلونعم311(20)10آيةالنباسووةتفسيرفيويقووولمن

العظيمالنباهوطالبابىبنعليبان11هخقلفونفيههمالذى+العظيمالنبا
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نظرا)الخطالبأبنوعربكرأبوفيهماالقرانفيوالطاضتالجبتاما،

.(السلا3عليهمحمدالنبيبعدالخلافةعنطالبأبىبنعليلابعادهما

:وجألخوأء

وعليضكثمانكفرواحيثالخوارجكانالاماميةالاثميعةعكسوعلي

الرسولؤوجةعائدثمهبينهمومنالجملأصحابووهعاويةطالبأبىبن

الكبائر،مرتكبتكفيرعنفضلابهووضيالتحكيمدنياشتركوهن

الجائر.الدمملطانعلبىالخروجووجوب

سورةمن)2(!ئةامئئالاوكيافرمؤمنإلىالمس!لمينفدممواثح

."هؤهنومنكمكافرفمنكمخلقكمالذىهو"الئغابن

القرانتفاسبرفيالمطملميناخلتلافأمامذهولفسيلنقفوليدل!

ابيبنبعليوصلهناليئميعةفمن-العميقالتناثضإبييصلاختلافيأ

جزاؤهيكونبحيثبالكفريرهونةالخوارجبينماالألوهيةدرجهإلبىطالب

الناو.

والكنايةوالتصريحوالمجاؤالحقديقةاسلتعملالقرآنأنولاشك

المجاز4العلمابعضينكربينماالعردباكلا3نمطعليوالاطذابوالايجاز

فيبإسئعمالهالقوليجوؤولاالكنبأوالمبالغةمننوعلأنهالقراففي

.القران

يجلساللهأقيقرونلاالذينالمعتزلةتفاسيركانلتأخروجهومحي

الرؤياتكنونوإنمادلهالباثمررؤبةبامكاقيقرونولاكرسيأوعرشعلى

الةبانبعترفونلأأنهمعنفضلا،والرجاءالتوقعأوابيهوالاثموقباشب

موسييجعلون11تكليماموسياثهكلمو"الايةتفسيروفيالبدثمرمحيلتكلم

الهدييخلقاللهبانبعتقدونلاكما،الثهموسيوكلمأيالمتكلمهو

..العبادأفعاليخيلقهاوإنماوالضص
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التفسير:تدوينمرحللأ"

411وبدللهجرةالأولالترننهايةفيإلاالتفسيرئدوينمرحلهتبدأ-

تدوينضمنيدخلكانبلخاصنفيدهيرلهيفردلمولكنالثانيالقرن

ماجةبنتفسيرفظهرجمرهعنالتنسيرانفصلالثالثالقرنوفيالأحاليث

منالتف!مميرخرجالعباسيالعصروفيحائمأبىوابنالطبرىتفطميرئم

اللغةعلوملونتحيثوالتاهلالعقلهرحلةإلىالسلفعنالنقلمرحلة

اليونانية.بالفلسفة-الفرقظهوربعد-التفسيروتاثروالصرفوالنحو
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الكوآقفإلا!الفسوخالظسغ

ولم..جدلاالقرانعلومأكدثرالقرأنفيوالمنلمموخالناسخعلمسد

وأقليهالنسخئؤيدأغلبيةبينالرأيأحتدمفقد،الانحتىالجدليتوقف

.تنكره

أوزوالهأوالقرانبىالحكمرفعأيوالتبديلالإزالة-النسخييشى

العالموهويرفعهئمحكماالنهيضعكيفيتساءلالنسخينفيومن،تبديله

الغيب.وعألمالأمووببواطن

وهوالئشريعيالتدرجهوالنسخغايةأنإلىولدهطيةآراءتذهببينما

وأحكأمهاوعادالهالهأالحضيضمنأمةبعثإقتضاهضروويأمر

التهيئةمنبلوالقسرالقهرمنتأتىلاوصحتهالحكمقوةوأنتقاليدها

.البقاءلهئضمنحتىواسخعةوعقيدةقوىبإيمأنلقبوله

وقدشرعيبدليلالاثمرعىالحكموفعهوللنسخالإصطلاحيوا!عني

جاءمانلممخجوازأيذالهالقرآنفيوالمنسوخالناسخالعلماءبعضقصر

بالقرانالسنةنسخالجائزمنكأنولمئن.غيرهابأياتالقراناياتببعض

بالسنة.القراقنلممخجواؤنفبىالشافعىومنهمالعلماءكب!اربعضأنإلا

:ضروبثلاطةعلبىالنلممخويصنف

:القرانمنظ!وتهاترفحأنفىونالأيةحكمنسخ:الأولى"

منالفأحشةيأتينوالالثى1611()150ايةالنلمداءسووةفبىقولههثال:

حتىالبيوثفيفأمدهكوهنشهدوافأبئمنكمأوبعةعليهنفاستشهدوأنلمغائكم

فإنفأذوهمامنكمياتيأنهاواللذان5سبيلالهنالثهيجعلأوالموثيتوفاهن

11وحيماتوابأكاناللهإنعنهمافاعرضواوأصلحاتابا

r v I
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الزانيةعليالرجماوالجلديفرضيكنلمالأمربدايةفىفالئشرليم

الثانيةالايةفبىالنووسورةفجأعتالبيتفىبالاملممأكشأنهافياكتفيوإنمأ

مائةمنهماواحدكلفاجلدواوالزانيالزانية11البكرعليالجلدوفرضست

.النلمماءسورهفيوودلماناسخةالايةهذهكانلتئمومن11جلده

أحدكمحضرإذاصطيكمكتب11البقرةلممووةفيتعالىقولمهو!ل

ونسخت)018(وفمالاية11والأقربينللوالدينالوصيةخيراتركأبئالموت

.الميراثبآيالتا

ايةنزولبعدق!ص()النبيإقوالترمذىداودأبوروىو!د

.!لواوثوصيةفلاحقهحقذىلكلأعطىقدالثهإنااالمواريث

قائما:حكمهمايظلىوالقرانمنوفعهأأيألايةتلاوةنسخ:التاني*

الشيخ11:هيايةئتضمنكانتالنووسووةإنقيلأنه:ذلكمسثال

منتلاوةوفعتإنهاوقيل11الثهمننكالاالبتةفاوجموهمازنياإذاوالشيخة

زنامخدالرحبميطبقأىبهئعملحكمهاوبقىاياتهضمنتعدلمأيالقرأق

.)1(والمحصنةالمحصن

معا:النع!والحكمنسخ:ألثالث*

منأنزلفيماكان11قالتأنها-عائلثمةالسيدةعنروىمأذلكهئال

وتوفي11معلوماثبخصىنلممخنئميحرمنمعلوماثرضعاتسكشرالقران

.القرانمنيقرأفيماوهبى)ص(الثهرسول

انإليمستندامنزلاكان....(والشيخةالائيخ)الواردالنصيكونانانكرالبعض10)

ويبقىالنصيرفعلماذاومتسائلاالقراناساليبصياغةهحئى..ئفقلاصص-.ياغتها

مقالاتهفى-محمودمصطفي.دراجعالمتساعلينمعلنتساءايضاونحن.حكمها.

.امبالاهر
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)ص(الرسولعهدفيذقرأكنا-فالأنهمالكبنأنلىعنووىوط

واداانأدملابنأنولو"ايةغيرمنهااحفظمااقوبةسووةتعثلهاسورة

يملأولأرابعاإليهمالابتغيئالثالهلىولوثالثاإليهمالأبلغيذهبمن

ئرةالنصنطمخوثدت!ابمنعليالدويلقلب!الترابإلاأدمابنجوف

وحكما.

فحفظئهااية)ص(الالهوسولأقرأنجيقالإنههسعودابنعنوروي

بدئئهنهاأرجعفلممضععيإنيوجعلتأاللبلكانفلمامصحفطفيوكئبتها

ابنياليفق!النبيفأخبرتبيضاءبالروقةفإذامصحفيعليوغدوث

الارحة.رفعثلالك-مسعود

ملرسورةسنينوثلاثفيفهونصهوبقيحكمهنسخمااق:ونيل

والصنحش،الحرامالبيثتجاهبالصلاةندهخالمقلسبيلتإليالصلاة

الجاهلين.عنوالاصاضالصثمركين

هيمن!مموخاوناسخيدخلهالمالئيالدهووأنإليسلاهةابنرذهسي

ياسينويوسفو(الفاتحة)الكئابأم-منهاس!ورةواوبعونث!لاث

والحاقةوالملكوالئحربموالجمعةوالصفوالحيدبدوالرحمنوالحجرات

الخ....والجنونوح

الفتحمنهاستمنممموخفيهاوليسناسخبهاوردالتيالسوراصا

منمموخبهاالتىوالسوروالأعلي،وا!قوالتغابنوالمنافتونوالح!ثم!ر

والر!وهودويوندروالأصافا!انعاممنهالممورةاربعونناسخفبهاولي!ى

والمنسوخالناسخدخلهاالتيالسوؤوانالخ....وطهوالكهفوالنحل

.يممووةوعدثمرونخصى

جواؤعدمإليالأصفهانيمسلمأبيملرالعلماءبعضذهبوتيد

ب!كونأنلا.يعدونسخاالبعضظنهالذ!يالامروأنالترأنفيالن!ممخوقوع

.الخاصعليالعامقصرأ!طنخصيصا
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الأمرفيإلايقعلاولكنهالقرانفيالنسخوقوعإليانجرونود-

ن!ممئ!وإنماكنلكلي!ىنسخاالبعضظنهمااقالحصارابنوفالوالنهي

الحاجةلوقتبيانهاخرمجملاوأجلإلىالحكمتاخيرأيوتأخي!ر

معني.فيمعنيهداخلةاوعوممنومخصوص

النسخ:عليالدأللأالقوأنيلأالآيات"

ءابة"مكانءايةبثلناوإذا"1(10)النحلسورةيلن

أومنهابخيرناتننسهاأوءايةمننندهخما"601البقرةرةسووفي

ياتيهلأ*فصملتسورةمن42بالايةللنسخالمنكروناستدئمهدبينما11ملالها

بنمحمدؤيذهب11حميدحكيممنئتزيلخلنههنولايثيهبينمنالباطل

إليالتفيممبرفيالتأويلجاهعكتابفيالأصنهانموسيبابيالمعروفبحر

تبديلهووالنسخشرعا،وقوعهممكنعرولكنهغلاالنسختصورإمحان

هحظوراوالمباحالعكساوحراماالحصيحولكانوفعهأوباخرالحكم

أوناسخفيهايكونل!الأخباروأها،والنهيالأمرفيال!ذلكيكسونولا

نرخرهاا!يننممأهاوجهينعليتقرأ"ننسهاأو"القرأقوفول،هندهوخ

يائماءم!ااص(هحمدأ!نممبىاللهأنأه!ننممسهائقراوونرجئها

وفال61(أبةالأعلىئممورة..للطميفلاسنقرئك"قالوثدب!نماءماوبنسخ

الله.شاءهاإلا

بفماههاويحرمياثماءمافيحلشاءبمايحكماللهانكثيرابنوأورد

بينمايفعلعاادسئلولاحكمهعليمعقبلا..يشاءماويحظرويبيح

ينهىئمتعالىيعلمهاالتىالمصلحةهنفيهلمابالطمئيخأهريسألونالباثمر

وأمرف!لكحرمثمإخونهممنبناتهتزويجلآدماللهاحلفمثلااهلمهلماعنه

النعل.قبلالأهرنسخثمولدهبنبحإبراطم
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للغسخأ؟ل!عتشوأقل!يوالتصو

خاضعاكان-النسخطريقعن-القرأنإن11والامونتجمري!ل

مايمحوأنلهوكانالاياتمنيشاءمامحمداينلمد!كانفالثهللمراجعة

انذلكويعنىمثلهأونلدهخممابخيرويأتىيشاءماوينسخويثبتيشساء

هوالنسخانأيللمجتمعالمتغيرةالحاجاتمعيتواءمأويتكيد-كال!الوحي

)1(."النامىالمجتمعوحياةالوحيبينوتكيفمواءمةعملية

محمدنسيانلامكانتصووالنايقدمالقرانأن-صضهيو!

قدرةعدمأوفاثملاأؤمنهضعفايعنيلاوهذاإليهأؤحىمسالبعص)ص(

من1()6.ألاية-أدنهبامرإلاذلكيكونلاوإنماالملغمئوليةتحملعلي

.البقرةسورة

النهأنتعلمألممثلهاأومنهابخيرنأتننسهااوءايةمننن!غمخ11!

11قديرشئكلعلي

الثهشاءماإلا+تنسيفلاسنقرئك711()60ألايةالأعلىسووةوفى

يخفي!وماالجهريعلمإنه

الاياتأسماهاالتىالغرانيقباياثي!ممميماأليمونتجمريوتض

بامرمن!ئمغلا)ص(محمدكانبينماانهالقصةهذهمؤدى11ويقولالشيطاني!ة

أبهقيل2(.)91،رقمأية(النجمسورة)وحياتلقيمكةلأهلدينهتيلممير

الشيطانفتدخل"..الأخرىالثالثةومناة+والعزىاللاتأفرايتم11فيهورد

المعاصرالعالمفيالاسملامكتابهفيواتمونتجمريد.راجع1()

.IslamicRevelation in the modern world

وامنهابخيرياتى-ينسخ-يثبت-يمحو-ينسى)مونتجمرىذكرهاالتيوالالفاظ

الرعد9سورانظر-النسخعليالدالةالقرآنبةالالاتمنالمؤلفاستظهرهاا(مللها

عبدللدكتورالكتابترجمةانظرو-الاعليوالكهف-86الاسراء-101النحل-

الشيخ.الرحمن
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وإنالعلاالغرانيقتلك11التاليةالكلماثالرسوللطمانسكليوالقي

اللاتبتولمميطلهمترخيصأطتاأنمكةوثنيوفأعلبر11لترلتجىشفاعدئهم

أنائضحماسرعانلكن.اللهوبينبينهم(أصناموهبى)ومناةوالعزى

الذيالحقيقيالوح!الرسولولالقي..الإسلاميالتوحيدمبدامعيتفقلاهذا

قسمةإذأتلك"الأنثيولهالذكرألكم11النجمسورةكالتالبى:الايتينيكمل

فيمدرجةلي!متال!ئميطانيةالغراني!ايأتبأنمونتجريويضيف11ضيزي

منهجزءاالأوقالتطهنوقتأيف!دكنلمأنهايؤكدمماالآنالكريمالقران

ليلىين!ممخوحيوهناك11بقولهالنطمخسكليماسيههنريالمطمتشرقويعلق11

وبكلمةقبلامحمدتلاهاقرانيةاياتايضابلللاطمملا3سابقةاديانمفاهيمفقط

مجالاأفلممحتالخاصيةوهذهبهأمرماإليالعودةفييترددلااللهفإن

11.والمنسوحنةالناسخةالقرآنيةالاياتوشروحالتفسيراتمنمكتبةلولادة

:الإسلامأئمةعندالنسخ*

واختاوشعرا..كتبهاايةعشرينفيالقرأنفيالنسخالطميوطىحصمر

هي:اياتعشر-العرفانمناهلفبى-منهاالزوقانى

للوالدينالوصيةخيراتركإنالموتأحدكمحضرإذاعليكمكتبااأ-

018(.)ايةالبقرةسووةالموأويثبايةنسخت11والأقربين

()184أيةالبقرةسووة!مسكينطعامفديةيطيقيونهالذينوعلي211-

.رمضانصيامبايةمنسوخة

الحولإليمتاعالأؤواجهموصيةأزواجأويذرونمنكميتوفونوالذين311-

أؤواجاويذرونمنكميتوفونوالذين11:بالايةنسخثإخراجغير

عليكمجناحفلاأجلهنبلغنفإذاوغعراأشهرأوبعةبانفلمد!نيتربصمن

.)234(البقرة11بالمعروفأنفسهنفيفعلنفيما

33 i

http://kotob.has.it



فأبئمنكمأربعةعليهنفاستطمهدوانسائكممنالفاح!ئمةياتينواللاطي411-

لهنال!هيجعلأوالمودئايتوفاهنحتىدتاالبيوفىفامدممكوهنشهل!وا

منهماواحدكلفاجلدواوالزانيالزانية11الجلدبايةمنسوخة...11سبيلا

)2(.ايةالنووسووة11جلدةمائة

الوصيةحيينالموثأحدكمحضرإذابينكمشهادةامنواالذينأيهايااا5-

هناخراناو"عبارةنسخث11غيركمهناخرانأوهنكمعدلذواإثنان

)2(.ايهالطلاقسورة11منكمعدلذووأشهدوا11بتوله11غيركم

)3(أيةالنووسسورة11مدئمركهأوؤانسيةإلاينكحلاالزانسي"6-

عبادكممنوالصيالحينمنكمالأياميوأنكحوا11تعالسيبقولمهمنسوخة

(.r)2أبةالنورسووة11وإهائكم

الأحزابسورة11أؤواجمنبهنتبدلأنولابعدمينالنساءلكيحللا711-

أزواجكلكأحللناإناالنبيأي!هايا11بالقرانوردبمامنسوخةه()2اية

)05(.ايةالأحزابلممورة0011أجورهنأتيلتاللاطي

صدقة*نجواكميدىبينفقدمواالرسولناجيتمإذاءامنواالنعينايهايا811-

بينتقدمواأنءألثمفقتم"بقولهمنسوخةإنهاقيل)12(أيةالمحبادلةسورة

)13(.أيةالمجادلةسووة0011صدقال!أنجواكميدى

2(.)10أيةالمزملدممووة..قليلاإلاالليلفم"المزملايهايا"9-

لالثيمنأدنيتقومأنكيعلموبكالها!تعاليبقولهمنسوخةإنهاقيل

2(.)0أبةالمزملسووة0011ولالثهونصفهاللبل

6(أيةاهالأنفالسورة.011مائتبنيغلبواصابرونعشرونهنكمبكناق!أ-"

يغلبواصابرةمائةضكميكنفإن"...بقو!همنسوخ!ةإنهاقيل

)66(.أيةالأنف!سووه...!مائتبن

ذكرهمماحالاتثمانيفيافسخالمسلمينعلماءبعضنفيو!د

بيانهما.السابق9(،71وقمهماأيتينفيإلاالنسخي!جيزواولمالزوقاني
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عنالعدوليفيدنسخاالقرانفىنرىلافإننا..حقكلمةقلناوإذ

صورئين:عنيخرجلاالقرانفيوردماوإنما..الحكمفيوالترددالرأى

ليهئماهسالهفىالحكمينزلالالهأنيعنيبما..الئشريعىالتدوجأ-

فيكالتدوج..اللئحريمإلىينتهيحتىق!غموةاشدأخريقاعدةإلىالناس

الخمر.ئحريم

لياثمدمابامرالمسلمينأوالنبييكلفإذاللهأنبمعنيالتكليف2-ئخفيف

يخفنائملحكمهإمتئالاالتكليفواحتم!والطاعةالصبرعليفوتهممن

طاغهم.عليثواباوبهمرحمةالتكليفهذاعنهم
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نصلى؟أ!ةأولقوا!ن!خلمغسوا!لهثخملغاا

ةولتواا"

حأدثةوالفلكصنعهونوحقصةالتوراةتذكر-التكويعنسفرفي)أ(

عليتدبنفسكله-التوراةتقولهكما-الثهأهلكأنوبعداالطوفان

إه!عليندمبال!ممفروردكماالثهفإن..فوقهاتطيرأوالأوض

بهاوودإذرأيهعنوعدلىالآرض

لأنالإنسأناجلمنأيضاالأرضألعنأعودلاقلبهفيالربوقال11

كماحيكلأميلتاأيضااعودولاحدأئتهمنذشريرالإشمانقلبتصوو

فعل!!

!مناداهلأمرهإبراهيماستجابوعندمأابنهيذبحأنإبراهيمالثهأص)ب(

علمتالانلأني.الغالمإلىيدكتمدلا11التوراةتقولكما-الرب

.0011عنيوحيدكابنكتصممكفلمأدثهخائفأنك

هذاسببالتوواةوترجعالغالمذبحفبىرايهعنعدلاللهأنوطص

يجهلكانالثهأناي(الثهمنخأئفإبراهيمانالانعلماللهبأن)العدول

الذبح.علىإبراهيمإقدامقبلذلك

ولكنسيبيدهمإنهلموسيالثهقألالذهبعجلالإسرأئيليونعبدعندط)ج(

ثم11بشعبكال!ثمرعليواندمغضبكحموعنإرجع:لهق!موسي

ومن11بلثمحبهيفعلهإنهقالالذياللئمرسكليالربفندم..11التوواةئضيف

عنه.وعدلأشرأئيلشعببإهالكأمرهنسخقدالنهيكونثم

الإنجيلىم!

ىأالنأموسلينقضيألتمالمإنهق!الطملام-عليه-المسيحأنرغم
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المواقعمنعديدفيالشريعةهذهنسخالحقيقةفيولكنهموسيشريعة

نذكرمنها:

اليهوديةال!ثريعةفىمباحاالطلاقكانوالزنالعلةإلاالطلاقألغيأ-

.عصرهإنذهاءوبعدالمللعيحظهورحتى

العبأدةطقوسمنطقساالانحتىيعتبرالذىالسبتيومتقديسب-ألغبى

.اليهودإلهيهوهاثهمنصادرأمرإليإستنادااليهودية

،العبادةطقوسأهممناليهوديةالشريعةفييعدانهرغمالختانألغيج-

قتله.يحليخلنلاومن

اليهودشريعةأنهارغم(بلممنوسنبعينعين)القصاصغوباتالغيد-

.(يهوه)الالهأفربهاالتى

،مخطئونالناسكلبانمنهايماناالزانيةعليالرجمعقوبةيطبقلم5-

مثله.مخطئايحاسبانلمخطئيجوزولا

منهالماناالخارجيةوالنظافةالتطهرشأنفىاليهودشريعةالمسيحاهملو-

.الخارجمنالبدنغسلوليلم!الأصلهوالقلولبائطهربأن

الغؤ!لأسباب

متتابعا6نزلبلواحدةجمله)ص(محمدالنبيعليالقرأنينزللم

عنكالسؤالاليهودمناواتباعهمنتساؤلعلىرداكأنتآياتهوبعض

المسلمينعليغمتمسائلفى-تلثريعاتليقررنؤلالاخروالبعض،الروح

يعينالايةنننولسببمعرفةأق..للقرانالمفسروناتفقولقد،اللعانكاية

ود!تها.بفحوأهاالأحاطةعلىالمفسر

مئلا:لذلكولضرب

فاينماوالمغربالمشرقولنه!1()15الايةفبىوردالبقرةسووةففى
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المسلمانلالئةالظاهرةالدلالةوتعني8.عليمواسعالالهالهاالالهوجهفلئمتولوا

الكلعبةإليوليسيرعبهاتجاهأيإليالصلاةغد-.يتوجهأنلهيبوؤ

ليلةفيأصالنبيمعصلواالمسلمينمننفراأننص!زولهاسببولكن

إتجاهامنهموأحد!فاخذالكعبةإليالقبلهإتجاهعلييتعرلوافلممظلمة

الايةهذهفيهمفنزلت..الكعبهإلىيتجهوالمأنهمفألمهم

أنلهيبينالنزولأسبابعنالأوائلالمسلمونرواهفيماالباحثأنعر-

فلم..الايةفيهنزلتالذىالحقيقيالسببيعرففلاتئعددقدالرواياتهذه

نزولهاسبلبات!حمللاوهي-الايةنزولبنفسهيشهدأنمنهملإييتبممريكن

بداخلهثدلاخرراويةمنال!ئمفهيوالنتل..اخرمسنيطممعكانوإنما

التحريف.أوالمبالغةأوالئجاوؤ

القوممشاطرمنو!الحثيثرواةأحد11سيرينبنهحمدقالوقد

إتق"فقال(نزولهاسببعناي)القرانف!ايهعنجميدهسألتق!..

منكثيراا!نبل"القرانانزلفيميطمونالذينذهب..سداداوقلال!ه

نزلتالايةهذهأحسب11يقولفكانالنزولبسببيحبزميكنلماللثاةالرواة

11كذافي

بالروايةالاالكئابنزولأسبابفيالقوليحلولا"الواحدىوفل

وجدواعلمهافيوبحثواالأسبابعليووقفواالتنزيلشا!واهمنوالسماع

ويخلالقشيئابخنرعواحدفكلاليوموأها11وأضاف8طلبها()الطلابفيي

.وجمذبا"إفكا

مئلا:لذلكونضرل!

عليهالنبيعلبهدخلالنبيعمطالبلأبيهالوفاحضمرثلماإنه!ل

طالبلأبيالنبيفقالأميةأبيبنال!هوصكبدجهلأبووعندهوالسلا3الصلاة

أباياالحاضرونفقال-الةغدبهالكأحاجاللهإلاإلهلافلعمأي"

ىأ)انهلممالك!استفنرنالنبيفرد،المطلبعبدملةشأترغبطالب
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نأءامنواوالذل!نللنبىكانما11الآل!هفنزل!(ذلكعنربيينهنىلممسا

.إ(!)3ايةالتوبةسوره"قربيأولىكانواولوللمشركينيستغفروا

طالبابيوفاهوكانت،المدينةفينزلتالايةهذهأنالحقيقةولمحس!ن

.؟!وفاتهلثدأنفينزدرلهايكونفكيفزمنومنذمكةفي

عرفنزولهالمدببعليودفالايةمدلولأنالقوليمكنلاانهجمر

أوعويمرسؤالبسببنزلتإنواللعانفآية..يعرفلمأوالسببهذا

أ؟اكيفالرلمعولإلياحتكمواحينأميةبنهصبسببأوعدىبنعأصم

ثلاثةليلتمسالاثموضعهمافييلركهمافإنهإمراتهمعرجلاالزوجوجسث

حدبإعتبارالقرانفيجاءلماطبقا-زوجلهعليالبينةليقيماخرينشهود

أنهايعنيلاالايةفنزول،اللعانايةفنزلتشهودأوبعةالزنافيالبينة

المناظرةالحالاتفىدائماتشريعاتنقلبإنها..بلفحسبالسائلتخص

أمية.بنووأوعويمرلسؤال

الآياتبببق!التوأبطالقوآق،!صفيكلا!!عيم!!ثدة

ماوهذا،الموضوعوحدةمنألممالغ!عليالقرانفياللممووةتموملا

تعالجاللممووةإنبل،النثريةأوالشعريةالتصانيفعنالقرانبهيتميز

.رأيانذهبذلكوفىبينهاروأبطثمةتكونلاقدشتىموضوعات

مرنوعاذلكفيرأواالذينالمستشرقينبعضوأىهو:الاولا!أي

+الدممورةصياغةفيالتفكك

النينممابوريبينهمومنالأوائلالمفسرينبعضراي:الثائىالرأي

وبعضبعضهاالآياتبينليسالترابطيوجدأننيةبحسنجهدهحاولالذى

اللفسير.فيملعسفبمنهجالقرانسوربينبل
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أنيجوزلاالقرآنأنذلكالحقيقةتجاوزاقدالرأيينأنتقديرناودعي

بل-البشرمنالمؤلفةالنلئريةأوالشعريةالتصانيفومعاييرلقواعديخضع

مضامينهوشمولوتعدداسلوبهوتراكيباللفظىببنائهينفردخاصنسيجهو

تفارهاووفرةأنهاوهاوصفاءالجنهنعيمعنيحدلنالاياتبعضفيإنه

تجدوإنمابدهابقتهاصلةلهاتكونلاقدأخريايةإلىينقلكلنممذاكهاوحلو

إليأنظر،السابقةالايةمعتتلاحمقوتهأمنتكادمتدفقةشعوويةرابطةفليهأ

النساء:-سورهمنرقم)57(الاية

تحتهامنتجريجناتلعطندخلهمالصالحاتوعملواءآمنواوالديعئ11

تأتيتغ11ظليلاظلاوندخلهممطهرهأزواجفيهالهمابدافيهاتلدينالأنهار

التإلي:النحوعلى(58)الآيةبعدها

أنالناسبينحكمتموإذاأهلهأإلىالأماناتتؤدواأنيأمركماللهإ!11

11بصيراسميعاكاناللهإقلبهيعظكمنعمااللهإنبالعدلتحكموا

تعمقتإذاولكنبينهمارابطةثمةتجدلافإنكالأوليالنظرةومن

مترابطةالاي!اتد!ةتكوقبحيث،أخريرأبطةتلممتشفأنلكأمكنالنظر

يؤدوابانذلكبعداللهخاطبهمالذينهمبالجنةالموعودونآمنوافالذين

الجنةلهمفتكونالمانهميكتملحيتىبالعدليحكمواوأنأهلهأإلىالأمأنأت

ظليلا.ظلا

اياتعدةفيالقرآنيتتاولهواحدأموضوعاتجدالأياتبعف!وفي*

عرضتوالتيالنساءلممووةمنحتى)78(بالايات)74(وودماضال

هذايختمثمالطاغوتلممبيلفىيقاتلونوالذين،اللهسبيلفىيقالالونللذين

:يقولحيثبالغهبحكمةالموضوع

0011مشيدهبروجفيكنلمولوالموتيدرككمتكونواأينما11

المرءعليهيئابالذىهوسببهولكنبوقتهوموقوت..واحدفا!وت

يقاتلومنالجنةويدخلموعدهفبىسيموثالثهسبيلفىيقال!فمنيعاقبأو
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ويقول.الناريدخلسوفولكنهموعدهفىأيضاسيموتالكفرسبيلفي

الأعمالأغلبفيأوجميعاالآياتبينتجمعالتىالرابطةإنالصمملمينعلماء

..أكثرأوأقلأواياتثلاتتقرأحينفأنت،وئقديرهلثهالإجدسهومنها

-:الأمللةبعضوإليكالنهأسماءمنإسمأوالجلاطةلفظيطالعكأنفالبهد

الآياتفىاللهذكريونلىلممووةمن64(حتى))54(فنالايات)1(في

هواللهأنإلىإشاوة11بالقسطب!ينهموقضى11:)54(الآيةاالتبيه:-

11ويميلأيحبىاهو1)56(الاية،ه()5الاية،.بالقلممطبيلهمقضنىالذي

بفضلقل11:)58(والآية11وبكممنموعظةحبامخكمقد11ة()7الآية

الثه،إلمممذكر)06(الاية،اللهإلمحذكر)95(الاية،11وبرحمتهالثه

ذكر،الاية)64(الثهإلمممذكر62()الآية11ربك!لفظذكر)61(الايه

،الآية)67(الثهإسمذكر66()الاية،الثهإسمذكر،الاية)65(اللهإلممم

فيه.011لتسكنوااللليللكمجعلالذيهو11اللهعليد!ةاإهو11لفظذكر

أيةتخللم)14(رقمالايةحتىرقم)1(الايةمنبدءا-إبرأهيم)2(سووة

)15016017(الاياتخلتثمألمممائهمنآخرإسمأوالثهإسممناية

ذلكبعدجاءتئمالأوض.جبأبرةعذابتتناوللأنهاالجايهةإسممن

فيد!تهأوالثهإلملمايةكلفيذكروقداخرهاحتىالسورةايات

..الربوبية

قدعليهيدلأماأوالنهإلمممأقلوجدناالقرانسوركلواجعئأأنناو!

لعمورفيتكروالجلاطةلفظأنذلكيؤكدوالاياتمنالأعمالغالبفيتكرر

مرةه(7)الرحمنإلممموتكررمرة).8(إلهولفظمسره).89(القران

كلأنالقولويمكن،الأخريالثهأسماءباقيبخلافهذامره9(ه)والرحيم

بينالرابطيكوقئمومنالأقلعليواحدةمرةالثهإلمحيذكراياتأوبع

وقدرتهخلقهبيانأووحدانيتهذكرأووتقديرهالنهإجروهوجميعاالايالتما

..الخ.
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:الواحدةالسووةفيألوأحداللفظيالتركيبتكرأو*

واحدلفظفيهايتكررالقرآنسوربعضإنالم!دهتشرقينبعضقا

لاحيثالقراءةتمليجعلكأمروهوالسورهاياتمعظمتشملنحو!صكلي

سورةبذلكيقصدونالمستلثمرقينولعلتذكر،فائدةالتكراول!كيضيف

فىمرةثلاطئن11تكذبانربكماءألاءفبأى11لفظفيهاتكررالتىالرحمن

تقرأحينبانكذلكعلىالمسلمينعلماءويردآيةايالتها)78(وعددالسووة

ب!ممطهاالتىالثهنعممنالإسلزادهسكلىتغريكفإنها..الأصليةبلغتهاالطمورة

دلالاثئفيد11تكذبانربكماءالاءفباي!لفظتكرارولعل..اياتهمعظمفي

بعدهرةالقدرةلهذهالقارئوتنبيهخلقماعلىالثهقدرةتوكيدمنها،متعددة

الجاحدةللقلولبجأوحةسهامبمثابةوهيخلقهفيالثهعظمةليرىأخرى

منيؤمنلافدوالملحدإلحادهم،عليندمأوجدانهملإئاوهاللهلوجودالمنكرة

إلىوجدانهيتحركحتىالبراهينمنعديدإليحاجةفىهوبلمرةاول

قلوبعليالسكينةإدخالإلياللفظئكراويلثعيركمأ،بخالقهالإيمان

مشاعرقلوبهمفيفتدحركبهيؤمنونالذيأدلهبقدرةيذكرهمإذالمؤمنين

بالبراهينايمان!همتثبيتعنفضلابأدثهامنواأنهمعل!يوالرضاالغبطة

ربكماءالاءفباى11ي!ممألهمحينالمذكورةبالاياتوردتالتيوالحجعج

سكليالقدرةبراهنيقدممثلافهو11وامنأبهاصددنابلفيقولون11ئكذبأن

صلصب!منوالإنسانوالنحلالأوضخلقومنهاهخلوقاتهفيلممتعرضالخلق

هذاتكذبانكيف..يتساءلوكانه..ناومنمأرجمنالجانوخلقكالفخاو

فهل-المغربينورلباالصثمرقينربأنهإلى)17(الايةوتشير؟الخلق

الآخر،عليبحريبغبىلاذلكورغميلتقيانالبحرينمرج.ذلكيكذبأحد

يستمروهكذاالثهإلاهالكإنسانوكلوالمرجاناللؤلؤمنهايخرجوالبحاو
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هذهأمام-كيف..والجنالإنسيسائلمرهكلوفىالخالققدوةإظهارفى

الثه.قدرةتكذبون-الداهغةالبراهين-

-:ألاياتبينألتوأبطص!عفي*وأينا

منكبيراعدداتلثمملبلالموضوعوحدةعليتقوملاالطوالاللمعورإنأ-

الوجودوبراهينوالإلهاتوالأخلاقياتكالناتطريعالمتباينةالموضوعأث

علماءواىابرزناأنسمبقوقدوالمعاهلاثوالعبادالاوالقصص

ذلك.فيالصمملمين

وأحداموضوعاتبحثالتيالايالابلنتفككأيلوجدلاانه2-

:مثسال

الثهلممبيلفيأهوالهمينفقوقالذينعنالقرانلئحدثالبقرهسووةثمى

وهيالاياتهذهبينلي!ىو)274(الآيةحئى)261(الايةمنإعتباوا

فىالرباموضوعتناولأثمالتفككإلىيؤديإنفصامأيالموضوعتلناول

فيالديونصكوككتابةعنتكلمثم،.)281(الايةوحتى)275(منألاية

الايةإلحاقويمكن(،283)بالايةأكملهأ)282(الايةهىطويلةآية

الرسولالهمانعنلتتحدث2(01)ألايةجاءتثمالربابموضوع)284(

اللهيكلفلا11البلئمرتكليفقنطاقلناؤلت)286(الايةوفيبالنهوالمؤمنين

0011.وسعهاإلانفسا

:.امئال

عنثمالقيامةلوممظاهرعنالابالأأوائلتتحدثالواقعةسورةفي

لهمالمهينالعذابفتصفالنارأصحابثم)04(الايةحتىالجنةأصحاب

النارأصحابلخاطبوهياللهوجودبراهينالايالاباكىتتثاولئسم

وبذلك)74(..الايةحلتىوذلكبهكفرهماودنهسكصيانهمسكليتبكتهموكأنها

وأصحابالجنةأصحابهوواحداموضوعاتناولتقدالسورةمعظمتكون

..الناو
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واحدا:موضوعاالقصاواللممووتتناول3-

الشرحسمورةكذلكوبمحمدالثهعلاثةعنتتحدثالضحي4-كدهورة

تلناولالفدروسورهالإنسانخلقعنتتحدتاللبنسووةوأيضا

ثم،القيامةيوممظاهرعنلتحدثالقارعةوسووه،القدرليلةموضوع

واجع)واحداموضوعامنهاكلمتناولةذلكبعدالقصارالسورتتتابع

،الكافرون،الكوتز،الماعونقريلث!،،الفيل،الهمزة،العصرسوو

.(الناس،الفلق،لأخلاصا،الصممد،النصر

للقوآنهالدلمالمحتوبد

العامالمحتوينتناولأنصفحاتبضعفينستطيعلاأننأالمؤكدم!

سنحاولولكنناوأخلا!ياتومعا!لاتوعبادأتوتشريعإلهياتمن!للقران

ا!هيةللعقيدهوبالنسبةالقرانعرضهاالتيالأسالمميةبالقضاياالإحاطة

.خاصمبحثفيلهانعرضفسوف

ألقصم!ء

الأنبياءكصمصفتناول،القصصالكريمبالقرانوردماأظهرأ-من

لقصصفعرضمريمبنعيلممىالمسيحوحتىادممنبدءاالسابقين

وموسيويوسفويعقوبولوطونوحوإسحاقوإسماعيلإبراهيم

ليوحنا()ويحيكزكرياإسعرأئيلبنيأنبياءوبعضمريمبنوعيسى

جأءلمامطابقةليستالقصصهذهوأحداث،وغيرهمولههليماقوداود

مواضعفيوتتفقالمواقعمنعديدفيتخلالفبلالانجيلأوبالتوراة

.أخرى
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الخلسق:قصة*

عددأنفيالتوراةمعفاتفقواللكوينالخلققصهايضاالقران2-تناول

.بأليومالمقصودعنالتوراةأوالقرآنيفصحولمأيامستةالخلقأيام

وألجن:"الشيطان

لادمالسجودعلىإعتراضهوحادثهإبليسوجودالكعريمالقرانأقر3-

الإنسانيحضلمملبياكائنااللثملطانواعتبرالقيامةيومحتىللبشروتوعده

فأوردالشيطانطوائفعنتختلففهىالجنطائفهأماالشر،فعلعلى

مناوأنا11فيهمقالوالجنبدهورةلههميتسورةفيعديدةايالالها

سمعنالماوأنا111(،1)اية11قدداطرائقكناذلكدوقومناالصمالحون

)13(+آية11رهداولابخسايخاففلابربهيؤمنفمنبهءامناالهدى

:ألكتابوأهلىالإط!مبينقةاول*

أهلفدعاوالنصارىاليهودمنالكتابوأهلالمسلمينبينالعلاقةتناول4

ابنالهأنإدعاءهمووخداعهماليهودنفاقوشجبالإلمملامإلىالكتاب

وأإدثهابنأوالنههوالمسيحبأنالنصأرىإدعاءلثمجبكما!عزير)

بمعظموأقربالغتقديرفبىالمسيحشخصيةتناولولكنهث!ةثالث

المرضي،وشفاءالموتيإحياءومنهاالإنجيلفيوودتالتىالمعجزات

وخلق-المهدفيالكلاموهمابالأناجيللردالممعجزتينلهوأضاف

والعفافالطهرصفاتمرلمعليأضفيكما،اللهبإذنالطينمنالطير

مرلمبسورةجاءوقدالعالميننساءعلىإصطفاهاوأنهوالنقاء

مكاناأهلهامنإنلبذتإذمريمالكتابفيوأذكز11(:17)160آية

بشرالهافتمللووحناإليهافاولمملناحجابادونهممنفأتخذت5شرقيا

11.سويا
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وعيمصي:مولصيبنبوةإقرأو*

ضدسةكلتبوالإنجيلالتوواةوبأنوعيطيموسىبنبوةالقرانأقر5-

مواضعه.عنالكلميحرفونأصحأبهأولكنالثهمنومنزلة

:الإلسلامأوكان*

شهادةوهىبهاالاالدينيكتمللاأوكاناالمؤمنينعليالقرانفرض6-

عليكانتالصلاةاءن11والصلاةالثهولممولمحم!دأوأناللهإلاإلهألا

الإغتلمم!أيوالوضوءالطهاوةشروطهاومن11موقوتاكتاباالمؤمنين

الماءيوجدلمافأب!بالماءالجسمأعضاءبعضوتنظيفالجنابةحألةفى

القبلةالمصلبىيستقبلوأنالطاهر،الترابأيالطيببالصعيدف!الصم!

فاتحةغراالصلاةوفي-بمكةالحرامالمسجدناحيةابى(الاتجاهاى)

يسجدثميركعثمواقفافيهاالمصليويكوناياتهمنتيلصرومأالقران

إلىبالإضافةالمحددةأوقاتهاولهاخمسوالصلاة،الركعةبذلكفتكتمل

أنبعدإمامخلفجماعيةصلاةفيالملمملمونيجتمعحيثالجمعةصلاة

.الصلاةخطبةيخطب

وصلاةالكسوفوصملاةالعيدينكصلاةأخريصلوأتو!ك

.الخوفوصلاةالاستسقاء

ليصرفالم!منقدرإخراجوهوالاسلا3أركانمنركن7-والزكاه

وفيقلوبهموالمؤلفةعليهاوالعاملينوالصمماكينا!رإءهمفئأثلثمانى

السبيل.وابناللهسبيلوفيوالغاومينالرفاب

.الزكاةلجمعالمستخدمون-عليهابألعأملينويدصد-

فيأخذونالضعيفةالنيالتاذوىمنالصمملمينمنفئةهمقلوبهموالمؤلفة-

بعد.فيماعنهمالخطاببنعمرمنعهاوقدايمانهملتقويةالزكاهمن

الرقيق.عئقعلييعينهمماإليهمفيدفعالمكاتبونهمالرقابفىومعني-
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للوفاءالزكأهمنقدرافيعطونإسلدانوامن11الغاومون11لفظويعنى-

.هحددبنصابالاثمرعجمنهالزكاهومقداو،بديونهم

والدثمرالبالطعامعنالأمددهاكوهوالاسلا3اوكانمنوكنوالصيام8-

الفترةخصالجنسيصورالإشتهاءمنصووةأيأوالجنسيةوالمعاشرة

شهرهوواحدشهرخصذلكويكونالشصىغروبحىالفجرمن

.رمضان

البيتقصدوهوسبيلاابيهإستطاعلمنالإ!مأركانمنوكن9-والحج

نيةأىالاحرامأركأنهأهممنومحددةمنأسكلأداءمكةفيالحرام

الكعبةحولوالطواف(مكةفيجبل)بعرفةوالوقوفالحجفيالدخىل

بينوالسعيالإفاضةطوافويسمي(الحرامالبيتداخلبناءوهى)

وللحجتضيرهاواللثمعرحلقواخيراوالمروةالصفاي!ممميانمكانين

وعشرالقعدةذىثم(العربيةال!ثمهووفي)لثموالبينمامحددةمواقيت

منوقتأيفيفتؤديالعمرةأماالنحرليلةاخرهاالحجةذىمنليل

الحج.شهووبخلافال!ممنةشهور

ألربا:تحريم"

الم!رأسفيالزيادةهووالرباالربا،وحرمالبيعالقراناحلا-.

:صووأربععليوهووالمطعوماتوالفضمةالذهبفيالرباويحرم

العوضين.احدفيزيادةمعبجنسهالربويبيعوهوالفضلوباا-

.(لأحدهماأوللعوضينالقبضتأخير)اليد2-ربا

.(لأجلالربوين)بيعالنسيئةوبا3-

بفائدةالقرضيكونوفيه-الربأصور.أظهروهواقرضربا4-

القرض!.مبلغعليئزيد
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ويث:لموأأ*

يرثمنالورثةفمنوالوصيةللمواريثنظاماالكريمالقرآنتضمنأ-أ

تعصيبايرثمنومنهمالزوجةووالأبوالأمالمتوفىكبنتفرضا

نصيبضعفوللذكرالميراثفىغيرهيحجبمنومنهمكالابناء

فيإلاوحيدةكانتولوأمهاأوأباهاترلنالاالبنتإنبل،الأنثي

والب!اقيالتركةمناللالئانأولهنلهمافيكونتعددنفإذاالنصفحدود

وللزوج(المتوفيكإخوة)المستحقينالورثةمنغيرهنعلىيوؤع

وله(أنثىأوذكر)ولدلهايكنلماقؤوجلهتركةفيالنصفقدر

ولد.لهاكانإنالربع

والتفنولدلهيكنلمإنفالربعؤوحبهالركةفيالزوجةنصيلباأ!

.(الزوجنصيبنصفأيضاهوالزوجةنصيبأقأي)ولدلهكانإن

ءأ!صي!لأ:

ففيالأقربينأوالوالدينإلىيوصيأنللمسلميجيزالقرانكانوقدأ-2

الموتاحدكمحضرإذاعليكمكتب11).18(ايةالبقرةسووةالقران

ن!مدختالايةهذهإنوقيل11والأقربينللوالدينالوصيةخيرأتركاعن

..بالسنةتقرولأولكنها،ن!صهاوبقيحكمهاوفعأيالمواريثبأيالا

.وارثغيرأولوارثالدالثفيالوضعيالقانونوحصرها

القانونإسحدثهاالتىالواجبةبالوصيةي!ممميماو!ك

.71/4691وفم

:(أوواج):النكاح"

ألابشرطأكثرأوواحدةيتزوجأنللرجلالكريمالقرانأبساحأ-3

ملنروطغيرمباحفالتعددؤوجاتأوبعمناكثرذمتهعلييعجمع

نأإلىالمسلمينعلماءويذهبأربعبعددمقيدالجمعلكنو
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والعدل،بينهنالعدلبوجوبالنلمماءبينوالجمعالتعددقيدالقرآن

الوجدانبى.العدلوليسالمأديالعدلهوالمطلوب

عليللزوجةويفرضعدلوشاهدىذكربولىالنكاحغدويجري

البعضويؤجلبعضهأوالعقدعندكلهيؤخذ(مهرأي)صداقزوجها

نصففللمر.أةالدخولقبلالطلاقئمفإنالموتأوالطالقلحينالاخعر

خاتمايكونفقدكثرةأوقلةحدالصداقلقدووليس(ومؤجلهعاجله)المهر

حديد.من

ألرجلى:عليالنساءمنألمحومات"

والخالاتوالعماثوالأخواثوالبنتالأمنكاحالرجلعلييح!رمأ-4

منأوضعلتالتىأيالرضاعيةوالأم،الأختوبناتالأخوبنات

يحرمفإنهوبالتإلي،الرضاعةمنوالأخوأتمنهاالزواجيريد

يكونكما(لذكرهمحللاتفصيلذلكوفي)بالنسبحرممابالرضاع

فبىالزوجةوابنةالزوجالتعماامهاتالقرانحرمفقدبالمصاهرةالتحريم

يتزوجأنلهفيجوؤبزوجلهالرجليدخللمفإذابالزوجةالدخولحألة

ابنتها.

يجمعانللرجليجوزولاجدهوزوجهابيهزوحبهالرجلسكليوصم

خالتهاأووعمتهأالزوجةبينالجمعجوازعدمعليهوبقاسالأختينبين

.(الي!هوديةفيمحرمالاختيينبينالجمعملحوظه)

:الزوجاتظلمدنألنهي"

معالئرئهافعليهزوجلئهيظلمأنالرجلعليالكريمالقرانحرما-5

منأسلىعليالزوجةإستبماءأيفالإملممأك-والعدلبالمعروف

.بإحسانالطلاقاووالمودةالعدل
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ؤوجاتهمعليفضلهماىدوجةالنساءعليللرجالجعلالقرانولكين

.أنفقوابما

مندوجاتئلاثالقرانلهأبأحفقدزوجتهنشوؤيخافالذيوا!جل

التاديب:

يطهاوينصحهاأنا-

المضجيحفييهجرهاان2-

ظاهرأذىبدرتاديبايضربهاأن3-

وألخلح:والتطليقالطلاق*

يا11القرانففي-المنفردةالإوادةوباللفظلزوجتهالرجلطالقىيقعأ-6

ؤوجتهيطلقأنوللرجل11ل!تهنفطلقوهنالنساءطلقلتمإذاالنبىأيهأ

نزوللامكانيهالطلاقتاويخمنشهرين)عدتهافييراجعهاثم

الأولبىالطلقةحالةففيالعدةبعدأما(مراتثلاثفيهماالحيض

ومهربعقدذلكيكونأنفيجبزوجتهمراجعةأوادإذاوالثانية

لهئحلفلاكبرىبينونةبائناالطلاقيصيرالثالئةالطلقةوفيجديدين

أنلزوجهافيجوؤمنهتطلقثماخررجلأتتزوجحستىبعدمن

جديدين.ومهرفبعقدقبلتفإنللزواجيدعوها

البقرةسورة11غيرهؤوجاتنكححتىبعدمنلهتحلفلاطلقهافين11

أوصغرىبينونةبائنااووجعياالطلاقيكونذلكوعلبى)023(اية

بإرادتهانفسهاتطليقحقللمرأهالقرانيمنحولم،كبرىبينونة

ذلكفيلهاوبكونالقاضيعليالأمرتعرضأنيجببلالحرة

-:سبيالنم

سووة11بهافتدتفيماعليهماجناحفلا11القرانلقول:الخلح)1(

فيتعين-فهرهسكليهترداومالأتعطيهاى)922(ايةالبقرة
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مراجعتها.ذلكبعدالرجليملكولامنه!ثهأ

للدهوءالقضاءأمامزوجهامنتطلقأنالمرأةطلبوهو:التطيق)2(

نفطمها.أولبدنهاوايذائهلهاعلثمرته

:الإيلاءب!

فأبئأشهرأوبعةتربصنسائهممنيؤلونللذين11القرانفيوردا-7

)226(.ايةالبقرةسورة11رحيمغفورالنهفإنفاءو

ألاالرجليحلفأنصووتهو،الجاهليةفيطلا!أالايححلاءوكسان

فإنالإيلاءحدثفإذا،أشهراوبعةمنأكثرأومطلقاجنسياؤوجلهيعاشر

بعدها.الجن!مميةالمعالثمرةتطلبأنوللزوجةأشهرأوبعةهيمدتهنهاية

:الظهاوء

لمأي!عودونثمنسائهممنيظاهرونوالذين11القرانقولومصدره-18

أنتلزوجتهالرجليقولأنومعناه)3(ايةالمجادلةسورة11قالوا

قبلرقبةتحريرالظهاروحكمجماعها،يريدلااياميكظهرعلي

ملممكينا.ستينإطعامأوشهرينصيامأويتماساان

:اللعانء

الكتابهذامناخرموضوعفياللعأنندوسسوفا-9

ألمتعة:نكساح"

قدوأجرمقابلاكثرأوساعةالأجليكونقدبأجلموقوتنكاحهو-02

بهاستمتعتمفما..!النساءسورةفيقرانيةأيةبهنزلتأنهقيل

منبهتراضيتمفيماعليكمجناحولافريضةأجووهنفاتوهنمنهن
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)24(ايةالنساءسووه11حكيماعليماكانالثهإنالفريضةبعد

المتعة.لنكاحالايةهذهتكونأننفواالمسلمينعلماءبعضولكن

لفنزةالإسلامفيمباحاكانالمتعةنكاحأنبهالمقطوعمنأنهجمر

عمرإنوقيلالقيامةيومإليوحرمهأبطلهمحمد)ص(النبيإنقيلثمما

الزنا.منواعلبرهحرمهالذيهو

لنكاحوإبطألهعمربتحريمتأخذلاالشيعةمذاهببعضأقعير

البشر.مننسخهايجوزلاقرآنيةايةبمقتضيحل!أنهوتريالمتعه

تجيزهالقرانفيايةونزولالمتعةزواجالم!ممتشرقونهاجموثم!

وأنعمر،إلايبطلهأولمبكرأبىوالنبيايأمقائمةكانتالمتعةإنوقالوا

المتعةفأتاحللنساءشهوةبهموكانتاتباعهرغباتيوافقكان)ص(النبي

)1(.البغاءمننوعوهيبأجر

المتعةفيتنزللمالنساءلممورةايةأنذلكعليالمسلمينعلماءويرد

الملحةالحاجةإقلضتهالضرووةكنانثالمتعةوإن،الزواجفينزلتوإنما

.المحظوراتوإباحةالمحرماتاكلالحاجةتقتضيكما،الحربفىللجنود

:والعقوباتالجوأئم*

كالقتلوالنفوسالأبدانعليجناياتومنها،جسناياتتسسمىوهسي21-

كالحرأبةالأموالعليوجناياتكالزناالفروجسطيوجنايالتأوالجرح

.كالقثةفوالشرفالسمعةعلىوجناياتوالدممرقة

القتلىفىالقصاصعليكمكتب11القصاصالقراقشرع-القتل!فى

ذلكلكن)178(ايةالبقرةلممورة11بالأنثىوالأنثىبالعبدوالعبدبالحرالحر

مؤمنايقتلومن11:بالقرانجاءبلالاخرةسصابمنأفلتالقالرأنيعنيلا

وهوالزنامنصورةالمتعهنكأحإنللمأمونالتميميأكثمبنيحىالقاضيمال)1(

.البغأءمننوعحقيقتهفي
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القرانأباحوكما)39(ايةالنساءسورة11فلهاخالداجهنمفجزاؤهمتعمدا

إليهوأداءبالمعروففاثبأعشئأخيهمنلهعفىفمن11العفوأباحالقصاص

)8/91(.آيةالبقرةسورة11بإحسان

إليمسلمةوديةمؤمنةوقبةتحرليرالعقوبةلكونالخطآالقلروثي

تعوليضاالراهنالودتفييسمىمأوهو(النفنودأوالأغنامأوكالإبل)اهله

الخطأ.القلرعن

يقتلفلابالعبدوالعبدبالحرفالحروالعبدالحربينالقرانميزولمحد

بعبد.حر

:ودلحدا-22"

اكناحد-

ايالتأنصوصفييردلم(المدزوجةأوالمتزوجأي)المحص!ن

نخ!الزأنيرجمتفيدايةهناككانتأنهوقيلللمحصنالزناحدالقرآن

حكما.ترفعولمنصارفعت

الجلدهولهبالنسلبةالزنافحد(المتزوجغيوأي)المحصنغيرأط

.)النفي(عاموتغريبجلدةمائة

الزنا.وقوععليشهودبأربعهأىالبينةأوبالإقرأريكونالزناوئبوث

ألقذف*

الجلدهوفحدهمالمحصناتيرمونوالذين-بالزناالغيررميهو

.جلدةثمانون

الخمرصهه

اللغماربجلدبالسنةجاءوإنماالخمرلشأربحدالقرانفييردلم

الرأ!ط(فىخالفعلي)نمانينأوجلدةأربعين
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*السرقلأ

بماجزأءأيديهمافافطعواوالساوقةوالساوق11الكريمالق!راقفل

)38(.ايةالمائدةسورة11حكيمعزيزوالنهالثهمننكالاكسبا

الطويق"قطح

فيوي!ممعونووسولهالنهيحاوبونالذبنجزاءإنما11بالقرانجاء

وأخالفمنوارجلهمايديهمتقطعأويصلبواأويقتلواأنفلمعساداالأوض

)33(.ايةالمائدةسووة11الأرضمنينفوا

نقول:الإيةهذهولاثمرح

.قتلواالمليسلبواولمقلالوافإنأ-

.وصلبواقتلواالمالودمملبواقلالواوإن2-

.خلافمنوأرجلهمأيدلهمتقطعيقتلواولمالمالسلبواوإق3-

لل!واطا*

منأحدمنبهاسبقكمماالفاحلثمةأئأتون"فاحشةالكريمالقرانإعتبره

11فأدوهمامنكمياتيانهاوالذان11وقال()85ايةالأعرافلممورة"العالمين

إعتبراللواطأنإلاحدهايبينلمالقرانكانولئن)16(آيةالنساءسسورة

قدالهماوجبقائلتومنالرجلينوجمقائلفمنالزنا.مننوعاالسنةفى

كالمرئد.بالسيف

والبغيألصيالىأحكام*

11عليكماعلدىمابملرعليهفاعتدوأعليكمأعتدىفمن11بالقرانورد

المعتديعلىردهجزاؤهاالصيالأفالإصكتداء)491(ايةاليبقرةسورة

بملاله.
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العادلالحاكمأىالعادلالإمامطاعةعليالخروجفهو..البغيا!

فيمأإلاظالماكانولوالإمامطاعةتجبأكط(العدليشترطلاإنسه)وقيل

أقتتلواالمؤمنينمنطأئفتانوإن11:القرانيقولالبغاةوفيالدئرعيخالف

تفئحتىتبغيالتيفقاتلواالأخرىعليإحداهمابغتفإنبينهمافاصلحوا

يقاتلهم.أنالحاكمعليوجبثمومن)9(ايهالحجراتسووة11النهامر8ايى

:ةأوفىحكغ-23

فاولئككأفروهوفيمتدينهعنمنكميرتددومنا.الكريمبالقرانفيء

.خالدونفيهاهمالناوأصحابوأولئكوالاخرةالدنيافيأعمالهمدتأحبط

كانسواء!الكفرإلىالإسلا3منالرجوعهيوالردة!(لم،!ا.البقرة..ووةلم!

!للردةدنيوياحداالقرانيتضمنولمبالأعتقادأوبالفعتر،أوب--،لقو.ء.ذدك

المرتدي!ممتتابأنالحدتوقيعقبصهبالقدر،،ويجبالرفىةحدعينتالسنهولكن

ودةتقعولا،للابممتتابةإستجابتهعدمفوويقرااوقولهفبىأيامثلائةويمهـ.01

مؤمنأ.قلبهكأنأبتاالمكره

القوأنفيألقتالى،2+

اللهسبيلفيالجهادويسمى

الكريم:القرانيقولوفيه

()216ايةالبقرةسورة11لكمكرهوهوالقتألعليكمكتب11أ-

)98(ايةالن!مداءسورة11وجدتموهمحيثواقتلوهم211-

)65(ايةالأنف!سورة11القتالعلىالمؤمنينحرضالنبيأيهايا311-

فيوالمجاهدونالضروأوليغيرالمؤمنينمنالقاعدونيطمتويلااا4-

عليوأنفسهمباموالهمالمجاهدينالثهفضلوأنفسهمبأموالهمالثهسبيل

)59(.ايةالنساءسووة11الح!ممنىاللهوعدوكلادرجةالقاعدين
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41(.)ايهالتوبةلممووة11انفسكموبأموالكموجأهدوا511-

الفهعدوبهترهبونالخيلرباطومنقوةمناستطعلتممالهموأعدوا611-

شيءمنتنفقواومايعلمهمالنهتعلمونهملادونهممنوءاخرينوعدوكم

لهافاجنحللسلمجنحواوإن،تظلمونلاوأن!تمإليكميوفاللهسبيلفى

.(06061)الأنفال11العليمالسميعهوإنهالثهعليوتوكل

الكفرأئمةفقاتلوادينكمفىوطعنواعهدهمبعدمنأيمانهمنكئواوإن711-

.اللؤبة)12(11ينتهونلعلهملهمأيمانلاإنهم

يقتلمنالقرانويعتبرالكافرينقتالعليتحضعديدةايألأوب!آن

الأخرىالحياةفىوالأجرعظيماأجراالثهيؤتيهوسوفماشهيداالثهسبيلفى

التجأوؤ.دونالأعتداءلردالقرآنفىوالقتالالجنةهو

اي!اتمنالجعانبهذاالغربيونوالمفكرونالمست!ئمركونانتقدوف

عفيدلهتخلتوقدالسيفبحدإنتشرالاسالم!أنإلىذهبواإذالقرأنفىالقتل

ماالانتقادهذاإلىالجوهرىالدافعكانولقدالأنبياءوشفافيةالروحانيةعن

سكليملكوتهيبنيلاالذيالمسالمالمطميحشخصفيالأنأجيلإليهتشير

بناءينهارحتبىالدنيأعنيعزفأنالنبيعلبىوأنالسمأءفيبسلالأوض

عئدالامرإنبلبالثهموصولاليكونالقدلم!الروحفيهفتحلجسدهفىالماده

هيأخرىمرتبةإلى..الدنياعنالعزوفحدودتجأوزالمفكرينبعض

منالإنسانتقربصووةلتكونللنفلم!الألاموإستجالبالمعأناهمرتبة

أنغيرالبلثمرخطيئةاجلمندمهأريقالذيالمصلوبالمتالمالملمميح

وبعض)1محمدكتأبهأفىأرملممترونجكأوينراجعأالمستشرقينبعض

مجردعلييقوملاوسطيأديناالإسلا3فييرون،الصمملمينعلمأء

لاكماالعبادةصوومنوحيدهكصووةالجسدوإذ!لالروحيالإنخطاف

الرغباتذاتالجدهديةدةالمات!ممسلطأساسعلىيقوم

فيفالحاكم..الثهبعبأدةالمتصلالروحيالجانبعلى،الشهوانية

الديانهمممميحيةأرمسترونجكارينالمؤلفه1)
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بالحكمينأىالصمميحبينماالسياسيومنصب!الدينيمنصبهبينيجمعالإسلام

كافراظالماكانولوالحاكمأوامربإطاعةألباعهيامرإنهبل05الدينهـن

أنالسماءمنالارضإليموجهةرسالةالإسلامىالدينويقتضصحإعتباو

ألنهخلقهمكماالسويالسلوكيللنهجطبقاالأوضعلىحياتهمالنألىي!-!ي!ث!

وطنهعنويدافعالأرضخيراتمنويأكلالنساءيتزوجأنلهفالانسسان

ذلكإليأضطرأبئبالسلاحأوبالمعروفبالأمرودينه

الآمصاربفتحالدينلنشروسيلةهيبلذائهافيهدفاليلمتظووب

فىالواحدباللهالإيماننلثمرعبءيتحملونالأوائلالمسلمينأنأساسعلي

أنغيراللمملاحبقوةجأءدولةأيغزوأوفتحكانوإذا،الدنيابقاعكل

ناالمفتوحهالدولةلأصحالبأكانفقدوالقوةبالقهرياتلمالإلمملا3إعتناق

ليلم!بالجزيةلممميتخاصةضريبةدفعمقابليرفضوهأوالاسلاميعتنقوا

منئهددهمأخطارأيةضدلحمايتهمولكنالاسلامإعتناقرفضسوالإنهم

المفهوموبسببأنفسهمالملمملمينبدماءستكونأبجمايةوهذه،الدولةخارج

القتاللمطميالمعمووةبقاعكلفىبالثهالايمأننشرعقيذهعلبىسطرالذي

الثه.سبيلفيجعهادا

خرحبتالتىالأولىالنواةهيوالغزوة..الإدمعلامفيالنزواتوبايئ

وداكانتالغزواتبدايةإننقول،الإلمملا3فىالقتألصووكلعباءتهامن

سووةفيوردوكما-دياوهممنأخرجواحينبالمسلمينحاقظلمعلي

لقديرنصرهمعلىالنهوإنظلموابانهميقاتلونللذينأذن411()93-.الحج

الثهدفعولولاالثهوبنايقولواأنإلاحقبغيرديارهممناخرجوا.الذين

إلمحفيهايذكرومساجدوصلواتوبيعصوأمعلهدمتببعضبعضهمالنأس

عليوالإقحدام11عزيزلقويالئهإنينصرهمنالثهولينصرنكئيراالثه
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بلفحلممبالمانهمقوةاوالمسلمينشجاسبهةب!ممببيكنلمالإلمملا3فبىالقتأل

اليهودقتالفينظيرلهكانماوهومعهميحاربأللهأنعقيدةعليقى-.إم

ومافللهمالثهولكنتقتلوهمفلم:القرانففي.نللكنعانيبمولمصىيادةب!

المالئهكهأيضاكانلابل)17(الانفال...11رمىالثهولكنوميتإذترمب

.القتألفبىتشاوكهم

قتألمنتحولقدجهادالممميوالذىألالمم!حلامفبىالقتألأنعير

مقاليدعفانبنعثمانتوليومنذأئفسهمالمسلمينبينأقتتألإليالمشركين

منجماعةبأيديعثمانقتلفقد،الصمملمينبينتجفلمالدموأنهاوالخلافة

أببىبنمعاويةمعوأبناؤهوجماغهطالبأبىبنعليواقتتلالمسلمين

.سفيان

فبى)ص(محمدالنبيأرملةعائلثمةالسيدةواشتركتوابناؤهعليوور،

منوكانالإظثحادلئافىللنببىرايهأبديأئهلمجردالجملمعركةفىقلاله

الجماعاتوالفرقبينالقتاليلوقفلمثمها،بغيرالنبييقترنأنرأيه

قتالهفييستندفريقكلوكان،الحكممناصبعليالمتكالبةالإلمملا!ية

بالبغي،غيرهيرمىمنهمكلإذ،القرانمناياتإليالدينفيلإخوانه

أفرادها.دموإحل!الباغيةالطائفةمقاتلهيجبالقرانلأحكاموطبقا

منالمتناحرةالطوائفعلييسيراامرأالدماءإرأفيةصاوتوهكدا

كبيرإئمحقيقتهفيولكنهالثهإلىتقربا-ظاهرهفىذلككانبلالصمعلمين

،أفرادهدموحلكلهالمجتمعأوالمسلمتكفيرعقيدةإليالأمرتطورثسم..

منالألوفعلئمراثقتلحيثالحديلماالعصرحتىكذلكالحألوظل

بعضهعبعضهمالأفغانيونوأقتلر"اللهايأت11بأيدىأ*لرأنفىالمسلمين

الأمممعالقت!أعئبرالليهوديةاللئمريعةوف!بالإسلاميدينونممنجميعاوهم

أنوأعأب!ثمععلىيحرضهمكانموسبىإلهاقبلمددسةحسرباالأخعري

ظلتوالبعضبعضهميقأتلوالماليهودأنغير،الأممهذهلابناءالتعذيب
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ونفيوكوارلث!محنمنقالغموهماوغممتالفةمترابطةاليهوديةالعناصر

الذبائحدماءوإواقةالبشردماءإراقةفإن،المسيحفكروفيوتاثمريدوسبى

الحبإلبىيدعوكانثمومنالصليبعلىدمهبإرافةدورهاانلئهيقد

الأديانهقاونةعلماءمنالبعضظنحلىالأعتداءردعنوالكفوالتسامح

والقهرالظلمقبولعلبىتقومسلبيةعقيدةهيالعفوف!الملمميحعقيدةأن

وتحكمالكنيسةظهووبعدالأحوالانقلبتماسرعانانهغيروالإعتداء،

اليهودعليالمد!يحيةالجماعاتشسنتهاطاحنةحروبفقامثالكهنة

الصمميحيةالجماعاثانقلبئمفلسطينوفيأدمعبانيافىخاصةوالمدمملمين

بل،متناقضةمذاهبإليالم!مميحيةانقسمتأنبعدبعضعليبعضها

فقتلوادينهملابناءالتفتيلقمحاكماناثمئواالذينهمالمسيحيونالكهنةوكان

.!منهمالالافوحرقوا

مندينيخلولمالبشر،دماءلإراقةوقناعاستاراالديناتخسذوطدا

الدين.فيأصحابهماومخالفيهملقلرللمعتدينسندايتخذلمالتوحيديهالأديان

:ألقرأنفيالمرأهميى

بعدالثانيةالدرجةمنمخلوقالمراةأنعليالثالثهةالأديانئتمق

يومااوبعينبعدتطهرفإنهاذكراولدتإذأالمرأةفإنالليهوديةففي،الرجل

ضعفيستطيلالأنثبىدمفنجالممةيوماثمانينبعدتطهرفإنهاأنثيولدتوإذأ

الذكر.دمنجاسة

وقد،الإئموأرئكابللغوايةأساسيعاملاليهوديةالديانةفىوال!حرأة

الطلاقوابيحالزوجاتئعددأليهوديةفىأبيح

الزوجاتتعددتحريمقانونلكطصرةالمسيحشرع-المسيحيةوفى

محاولةالقواذينهذهظاهرفييكونوقد،الزنالعلةالأالطلاقوتحريم

ظالماقهراحقيقتهافىكانتولكنهاالأسرةأستقرأرعلىللعملجادة

الخلافاتكانتمهماالآخرمعيبقيأنمنهماكلعلييفرضحيثللجندممين
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المسيحيةالمجتمعاتتلممتطعولم.بينهما،والكراهيةالبغضمشاعرأؤ

هذهتستطعلمالطلاقلمبدأالرافضينالكاثوليكمنواغلبهمالأروبية

المانيافيونودى-الطلاقفاباحتالصمميحقوانينعليئلمعيرأنالمجتمعاث

المسيحية-إنبلالزوجاتتعدديلتيحتشريعبلممنالعالميهالحربعقب

نصحفقدوالزهد،للتبلرهداماعاملاالزواجفيتري-بولسعندوخأصة

يقتربثانوىمخلوقالمرأةوكانؤواجبغيريظلبانيتزوجلممنبولس

.الشيطانمنوسماتهصفاتهفبى

ثمومنالزلنالعلةإلابالطلاقئسمحألاالشرقيةالكنيسةمنطقوص

إليأوالزواجمنللتخلصالألمملامإعتناقإلىإماالزوجالقبعضتلجا

للمطلقةتلمممحلاالكنيسةفإنذلكورغمالمدنيالطلاقلتوقسيعالمحكمة

.وحرماتماثممنالحرمانيستجليهمامعحظهائنعيوتتركهابالزواج

بإرادةالمنفردوالطلاقالزوجالئأتعددشرائعاعتبرتفقدالإسلا3وفبى

اليمينوملكوالمراةالرجلبينتساويلاالتيالميراثوقواعدالرجل

المراةكرامةلهدممعأولأكبرالمستشرقيننظرفيالشرائعهذهأعل!برلت

العملوئحريمالنساءعلبىالحجاباوتداءمنالقرانيفرضههاإليهايضاف

القرانشرائعشأنفيوشروحلقسيراتالصمملمينولعلماءمختلطةأماكنفي

الظروفماتقتضيهقدأمروهو،بالعدلمقيدالزوجاثفتعدد-المراةفي

منالالاففيهايقلرحي!لئأالحربكنشوب-بالصجتمعتمرددالتيالصعبة

تمرضحينرجلإلىكحأجلتهاذاتهأالمرأةظروفتقتضيهمأأوالرجال

مطافىوتركهاطلا!هامنبدلالزوجهامهجووةؤوجةئبقيأنفتفضل

الزمن.عواصفما

وأتفقدالرجلنصيبنصفالبالغالميراثفيلنصيبهاوبفسبة

وهيالرجاليشملهاالتيالجسامالأعبأءتتحمللاالمرأةبأنشريعته

مطألباالرجليكونبينمأ،غريبزوجإليلتدفعهنصيبهأعليتحصل

.والأبناءالألمحاربعليبالأنفاق
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اموالهنفيحقوقهنللنساءمنحالقرانانالمسلمينعلماءو!

الأوربيةالاثمرائعفيذمتهاكانتبينماالمستقلةالماليةذمتهاإمرأةلكلوجعلا0

ؤوجها.ذمةفيتذوب

لافإنناالثلالةالأديانفيشاملةنظرةالأمرإلىنظرناإذأأنناعير

نظرتهاعنتماماتختلفمعاملةالمرأةعاملتالأديانانننكرأننستطيع

امافحسبللإخصالبماوجدتالمرأةأنالمقدسةالكتبتقولوكانما..للرجل

بماالحياةحركةتقوميديهعليبلفقطالإخصابمصدوليلم!فهو..الرجل

أنالضرووىمنفكان،وملنمقةوجهدسوىعقلمنالحركةهذهتتطلبه

السلطةويتولى..المسئوليةيتحمللمنالمقدرهالنظرةهبىإليهالنظرةتكون

أنغير..دوجةعليهنوللرج!قألحينمأدقيقاالقرانتبيركانئمومن

بخطىتتقدموالمرأةالرجلبينالم!مماواةحركةأنإلييلثميرالفعلىالوا!ع

المراةعليمفروضاكانمأأنوالتقدمالحضأرةبمنطقالانويبدوسريعة

منالوانلفرضالظلمهننوعهوالرجالمنوالتسلطالقهرصورمين

بلتمأرسإنهأ..والإخصابللغوايةمصدواالمرأةتعدفلمعليها،التخلف

تستعيدانالانتحاولوهي..مجالكلفىوالعملالحكمفيحقهاألان

الأفكاوبعضكانتولئن..الحياةمسيرةفيالرجالمعلتتكاتفكسيانها

يظلسوفالأمرأن..إلاأخرىمرةالتخلفإلىتعيدهاأنترلدالمتزمتة

.والتقدمالحضارةهنطقوبينوالتزملثالقهرأشكالبينسجالا

:القرأنفيوالناوألجنة*

كالأوأئكنعمةبكلمزودفسيحمكانبانهاالجنةالكريمالقران!ر

يجلسوقالجنةفاهل-الطيرولحوموالفاكهةوالكؤوسوالأباويقوالأكوأب

يطوفونالمخلدينالوالدانأنالوأقعةبسورةوجاءمتقابلينالأرائكعلي

وغيرها،ولحومفاكهةمنيشتهونماكلوأن،والأباريقبالأكوابعليهم
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حريرايلابعوقفإنهمذلكصفضلابل،ممنوعةولامقطوعةلالهممكفول

للرج!وأن،والزنجبيلبالكافورمزجتالتىالكاسويشربونوسميكارقيقا

العذواواتالفتياتاي-جأنولاإنسيطمثهنلماطاتيالعينالحورصنهم

سمومبهابأنالناووصووثوالفضةبالذهبويتزينونالأخاذالجمالذات

يرويلاسخونتهفرطمنيغلىوماؤهاالوجوهيشويساخنوشواظوحميم

اعدلتأكماأهلهاطعأمهوالزقوميسميشجروبهاجوعمنيسمنولا

منويصيبنارمنثيابأيلبسونوهموالأقدامطيهديوالأغلرالسلادهل

.)1(الحميمرؤوسهمفوق

والنارالجنةعنببيانتالطلمالحنمسةاسفاوهافإنبالتوراةوبالمقالجة

الجزاءكانبلحسابهمأؤالأموأتبقيامةئعترفتكنلمالأسفارهذهلأن-

الفكرةتكنلمالأموالت،بعثعقيدةالأنبياءأسفاوفيظهرتوحينفوويا،

ذكرتفقدالمسيحيةاماصريحةوصفيةبصورةتولدتقدوالناوالجنهعن

تعنيوهىالسموأتملكوثأوالفردوسوكلمةالنارتعنيوهيجهنمكلمة

الأناجيل.دونتهفيماالمسيحالسيدلسانعليذلكوكانالقرانبلغةالجنة

بمقولةالقرانفبىوالنأوالجن!ةوصف،بشدةالمستشرقونهاجمولفد

(ص)محمداوأن،الجنسيةوالشهوةالحسيةباللذاثتفيضماديةصورةأنها

والألثمتهاءالتلذذفيمبالشةبصورةوالناوالجنةإلبىالدنياالحياةنقل

فنقلهاالعربعندالمتاججةالجنسيةال!ثمهوةيستغلأقحاولوأنهوالإوتواء

دينهعندفاعايقتلمنلأنالقت!،عليوحضهمإوضائهملمجردالجنةإلي

العينوحورونعيفأؤولدانالذاثفيجد..الخلدجنةفييحياشهيداسيكون

وفضة.وذهباوحريراوخمرا

وانظروالمطففبن،والإنسأنوالدخانوالصافاتالواقعةسورالجنةوصففيانظر)1

والغاشيةوالحاقةوالاندسالواقعةسورالناروصففى
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بل..أجدهاداجمعثوألنالنالىأنإلىذهبالمدهيحفإنالأناجيلوص

ماومنهاالسماواثملكوثاوالفرثوسفيتخلدماالأوواحفمن-أوولحا

القرأنمنكلفيالبعثعقيدةبينواضحائبايناأنوحقيقةجهنمإليتذهب

الإنجيليؤكد"بينماوالروحبالجسديكونالعثأنيؤكدفالقرانوالأناجيل

قيامةعنالأناجيلدونتهما..أنبالذكروجديربالروحيكونالبعثأن

كانبلفحسببالروحيكنلمالموتبعدبعثهاوقيامتهأنإلييلثميرالمسيح

بعضعنلهموكشفولتلا!يذهللمراتينبجسدهظهرحيثوالجسدبالروح

الجزءفيفصلناهالذيالنحوعليالمشويالسمكمعهمواكل،جسدهأسكضاء

.الكتابهذامنالدثاني

:والإبدأعالعملىعنوالقعوفىوالتوا!دلىالقرأن"

التواكلإليالمسلميندفعالقرانأنإلىالمست!ئمرفينبعضيدهب

أبصاوهموكفوالفكريةالتاويخيةحركتهموعاقوالقدوللقضاءوالإستلغملام

حياتهمفربطالاخرينتجاربمنوالإستفادةللحياةالتطلععنوبصيرتهم

أوقاتهممنيفقد!بماالواحداليومفيمراتخم!غ!إليهايذهبونبألمساجد

مكروةونصوصخطبودممماعالصلاةفييقضونهاكاملةساعاثخمس

شيئافيهيعملونلاصيامايقضونهالسنةلئمهورمنشد!رتجميدعنفضلا

وأدخلوهمالقبروعذالبطبالناروأوهبوهموعقولهممفكارهمعلماؤهمفيدوقد

الصمملمونفتشتتالمتناقضةوالفتاوىوالتفاسيرالشروحاتمنالاففبى

منهأالصحيحهوماوبيانالتفسيراتهذهحولبالدووانعقولهموانلثمغلث

دارتثمومناخرىتكفرفرقةكل،الفيردعاوىفظهرلتالباطلوماهو

المسلمينبايديالخلفاءثالثعفانبنعثمانفلرمناعتباوابينهمالحروب

الم!مملميندماءوأويقتالحكاممنوغيرهموولداهالرأبعالخليفةعلبىقلرثم

الطمبعينجأوؤتالتيالإسلاميةالفرقوظهرثاخرينمسلمينبابديانهاوأ
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فرقابهاتكفردينيةامورحولالدورانعليتعكففرقةوكل..ف!رقه

والعمل-للابداعمتحرودفرأووقتللملمملمينيعدلمثمومناخرى

القادوغيربالتخلفالعرببىالعقلأصيبوبالتاليالدولمؤخرةفيفأصبحوأ

الحضاوة)11مواكبةعلبى

العقلتغييبعلييحضلاالقرآنبانذلكعلبىالصمملمينصكلماءوسد

منجزءالدينوأنويتفكروايعقلوابانالصمغلمينيطالبهوبللتخديرهأو

فيوقعماوأنالأخرىالجوأنبإلغاءبهالتمسكيعنيلاالإنسانيةياةالر

ولكنهذاتهالقرآنفبىعيبالايعنيالصمملمينبيناقتتعالمنالإسالميالتاريخ

بمرحلتينمرواالمسلمينبأنويضيفونتلقوهالذينالبشرفبىعلب-.بايعف!

مجالاتجميعفىالاسلا!يالفكرفيهانشطالرسالةعصراعقبةتالأولى

عنالعقولتوقفتئمومنوالجمودوالتشتتبالتوقفأتسمتوالئانيةالمعرفة

الفكريالموتيعنيلاذلكوأنالأخرىالحياةجانبفبىوالإبداعالإبلتكاو

جمودهممنفيهايتخلصونصحوةعليهمتاتيقدإذللصمصلمينوالأبداعي

فبىالابداعفىاخرىمرةالإسالميالفكرفيبدا،للملدهلعمرينوعهموخضد

المختلفة.المعرفةمجالات

والخمر:الرباوتحويمالمكيالقرأن"

والخمرالربايحرملمالقرانأنإلىواثمونتيجمرىالصممتشرقدهب

أقتصاديةبعواملالإصطداممنخوفامكةفبى)ص(الرسولوجيودطيلة

الاسلامبأنبالقولالاتجاههذاعليالإسالمعلماءردوقدمكةلأهلوتقليدية

الشركعقائدوهيوالخموبىالربائحريممناخطرعقيدةيواجهكانمكةفي

والقضاءالعقائدهذهعليالردالضروويمنوكانالأصنامولجادةبالثه

عليالردفيالمطعنيالعظيمسكبدالدكتوروكتأبتنيمأنالالمافيالمسلشر!راجسع)1(

+الموضوعنف!م!فيالعقادالاستاذيراجعكذلك-المستشرقيناواء
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بعدفعلهماوهوالإلمملا!بىللمجتمعالصلاطمةالت!ئمريعاتسنفبىيبداثمعليها

)1(.المدينةإليالرسولهجرة

:القرانفيأوقء

عصوراقدممنذسائداكانأجتماسكبىكنظامالرقالقرأقيحرم!

هبىالذنوبكفاوالمافأصبحتعليهوحرصقالعتقفبىحببوإنماالبدثمر

وقبة.تحريرأيإعتاق

الرقيقب!نظامالتصممكإلياليهودالتوراةدعثفقداليهوديةفيا!

تقولالتثنيةسفرمنالعشرينالإصحاحوفىالي!هوديةغيرالأمممنالمتخذ

أجابتكفإنللصلحإستدعهأتحاوبهالكيمدينةمنتقربحين11التوواة

.11لكوت!ممتعبدللتسخيرلكيكونفيهأالموجودالشعبفكلللصلح

تحريميفيدماالمسيحال!مميدللممانعنيصدرلم-المسيحيةوفى

لثهطاعةطاغهمفيلأنأسيادهمبطاعةالعبيدامربوللم!انغير-الرقيق

الجسدحلدهبسادتكماطيعواالعبيدأيها11افسلىاهلإلىولممالتهفىيقولإذ-

يرضيكمنالعينبخدمةولاللمط!يحكمأقلوبكمبلممأطةفيووعدةبخوف

عملكانمهماأنهعالفينصدالحةبنيةخادمين..المسيحكعبيدبلالناس

.11حراأمكانعبداالربينالهفذلكالخيرمنواحدكل

العبيديؤديهاالبشرذنوبمنكفارةهوالرقأنعنبولسواصح

كفاوةصلبهليكونصلبالذيالملمميحعنأعلنهاالتيالعقيدةذأثوهي

)12.ادلخطيئة

مكة"في"محمدكنابهفيوالئامونلجمرىراجع)1

وكانكسلعةوياثمترىيباعالانسانكأنفقدالبشريةعرفتهنظامابشعالرقيعتبر)2

رغمالر!بدعوىالنساءاعراضاهثرتوقدوالموتالحباةح!العبيدعليللأطمعيأد

ولوالاسرىعليالرقيفرضحيثوالغاراتالحرولبكانالنظامهذامص!درأن

المهزومهالقبائلأميراتمنكنولوالنساءأعراضوت!مملتباحالقومأعاظممنكسانوا

الرقلتحملونفوسهماجسادهمهياتوددمتنقلةالاتبأنهمالعبيدارسطووصف!وقد

الأدبانتلخلملماذا-المحللينبعضويت!مماعل،الحرةالحياةلايسطحقونوانهـم،

والبغاءالزناالغتكماحاسمةباوامرالبشعالنظامهذاالثهمنالمنزلة
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:ألقرآنفيالأخلاقيالجانب*

ففىالإندهانحياهفيالأخالتهيةللجوانبمتعددةنماذجالقرانر-

بأدنه،الشركأليدفعاهولوحتىوالديهطاعةعليالفردحضلقمانسورة

وأوصاهبالمعروفالدنيافىيصاحبهماوأنبهاللثمركيرفضأنعليهفإن

أصابهماعليبالصبريتلمملحوأنالمنكرعنوينهيبالمعروفيأمربان

منيغضوانفخووامختالاالأرضفييمشىولاللناسخدهيصعرولا

بألعدلبالحكموالقاضىالحاكموأمرأحلممن،هىبالتىيدفعوأن،صوته

وان،الزوجاتظلمعنونهى،الزوروقولوالزناوالدصرقةالرشوةوحرم

بغيرالجزاءيحلانيجوزولا،بإحسانالطالقأوبالمعروفالعشرةتكون

،(18فاطر)سورة11اخريوؤروأؤوةولاتزر11الأثمأؤتكبمن

المأللان-المحهسبيلفيينفقونبلأموالهميكنزواألاالأغنياءمنوطلب

الجائعحاجاتبسدامرهمثموهنبه،سكليهمالمنعموهواللهمألهو

أحشأءهمتشوىبالنأرذلكوصورإليتامىاموالأكلعنونهىوالمحروم

بالعقودبالوفاءالمتعاقدينوامرالرباطريقعنلمدينةالدائنإلممتغل!وحرم

اوقربيصالتمنهيمنعهمولابالعدلالمؤمنينوامروالمواثيقوالعهود

إليهغلولةيدكتجعلولا11(البخل)والشحالتبذيرعنونهىحاكمسطوة

عنونهي)92(الإسراء!مح!مموراملومافتقعدالبسطكلتبسطهاولامخقك

بالكيلالوفاءالناسوأمرالنفسقلرعننهىكماالفقرخشيةالابناءقلر

القرانأباحوكماالاخرينمنواللممخريةوالفتنةالنميمةوحرموالوزن

الجريمة.مرتكبعنالعفوأباحالقصاص

لأنهالمستشرقينمنلغطمحلكانالأخلا!يالجانبهذااننعتقدولا

فيالقرانمعالأنجيلأوالئوراةئختلفولالالبطمان،مضيئةنماذجيعطى

محرماته.اواوأمره
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القوآقفيألمل!يةالدقيدة

أننرحبو..الإل!ةالعقيدةعليهاتقومألمماسيةأركانأالقرانيئضمن

الهجاؤها:فىنوفق

فىمعهمتحداالشريككأنسواءشريكبغيرواحدالثهانأىالتوحيد

فيمرفوضةالشركأنواعفكلعنه،مستقلاأو...لهمناهضاأوالخلق

.القران

وإنمافحسبوحدهلهالكائناثخلقإنصرافتعنيلاوا!!ا!

بقدولهلمخلوقاتهوتحريكهكونهتدبيربنظاموإحاطتهبخلقهعنايتهأيضا

علىذلكيحملأندونوون"كن11بكلمةتكونبل..ألةاويددونالذاتية

تقتضيهمجاؤذلككلوإنماالنطى،أوللكلا3أعضاءلهمتكلماكونه

.المحدودةومضامينهابلغتهمللبشرالتقريبضرووه

قالكماخلقهعنمنعزلاأ!هيكونالاالفاعلةالوحدانيةلوازموهن

.وريدهمنللإنسانأكربهوبل-أوسطو

مجهولةالذاتيةكينونتهانبعني-الأعلىالملروهوشئكمستله2-ليس

أوالزمانفيحيزاللهيكونألاوالمنطقالعقليقبلهماوإنماللبشر

هذافيموجودانهعلبىمحددمكأنفيإليهالإشارةتجوزفلاالمكان

ومن،الزمانيخلقأنقبلازلي..الزمانفيوهوسوأهدونالمكان

فالانسانالتوراةقألتكمااللهشبهعليالإندممانيكونألاذلكمقلضمى

الثهولكنمنهتحركإذاالمكانمنهولفرغ،المكانفىيتحركمتحيز

إلييدجهولاؤمانأومكانمنهيفرغلاعليهمسيطربالعالممحيط

وإنمالذاثذاتاالعيونتبصرهلا،أعليأوأسفلأويسارأويمين

دأخلهافيأوأمامهاوكأنهووجدانهاضميرهافىالمؤمنةالقلوبتبصره

ويلهمهأ.إليهأيوحى
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-3

-4

-5

-6

-7

-8

هويصيرأوإنطمانجسدفبىيدخلأنجد4ويأبى،يتج!ممدلاالثهإن

لهوت!ثمبيهالثهلقدرةضدهفالتجسدلأنالمسيحيالفكرقألكماإنسانأ

.والمكانالزمانفبىالعظميكينونتهمنوحد

منالبائمرعلبىهويجريهماعليهيجرىأنتأبىا!هيةكينونتةإن

البشرأوبمنطقالولدفهموسواءولد،اتخاذأولهؤوجواتخاذالتناسل

.فيكونكنالخلقبكلمةالإقامةاوبالروحكالنفخخاصبمنطق

يامرلاولكنه..مخلوقاتهبينتجريانقبلىبهاوعالمالأفعالخالقإنه

منأحدايضلولا،المعاصيإرتكأبعليالمخلوقيرغمولابالفحشاء

حسابهلكن..الأشراويعذبوالأخيارفيثيبالمطلقالعدلأوأنههعباده

يحدممنهأنالاندممأنعليويكونالاختياومكنةلهيكونحيثإلايكونلا

مألهأوسعهأإلانفسأيكلفلافهوالجزاءكلمةعليهحقلتاساءفإن

اكتسبتماوعليهأكسبت

والبصرواللمممعوالوجهكاليدالتج!ممدألىتلثميرآياتبالقرانوودإذإنه

مشبهاالثهيكونأنيجوؤلاأ؟الظاهرةألفاظهاعلبىتحمرلاوالمجسبىء

تحصدفأليد.-الكلمةدلالةعليتحملوإنمأ(شئكمثله)ليلم!بشبيه

علييحمالنموالبصر،والسمعالوجودعلييحمل،والوحبهالقوةعلي

وهكذا..الإحاطة

خلقعلبىيقومالخلقمن!هجأنالعديدةاياتهفبىأوضحافراناق

الجزئيالفناءثمال!ممليمبألعقلمؤهلالمهكانلمنالتكليفوأنالكمائنات

وتنصبقبووهممنالأمواتي!قومئم..العامالفناءيأتيئممخلوقلكل

جهنمبناوأواصحابهافيهاينعمبجنةالجزاءويكوقالأعم!،موازين

.العذابمنألوأنافيهايذوقونحيث

إلهلي!م!وأنهيريدمنعلييتوبوأنهالتوبةأبوابللعاصيينفتحاللهإن

فكفاوغفرانوت!ممأمحتوبةإلهأيضاهوبلفحسبوناووتعذسبعذاب
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به،الشركعداماجميعاالذنوبيغفروحيمغووفهوجباومنتقمأنه

أقتقديرناوفيبالثه،ألاعتقادعننفسهأخرجقديفونالصثمركلأن

اللئمرلد.معنىفىيدخلأ!حاد

منيعذبويشاءلمنيغفرالأرضفيماوالسمواتفيماود"!

.912()عمرانال11رحيمغفوووالثهيشاء

والأوضال!مممواتعرضهاجنةووبكممنمغفرةألىو!ر!ا21

.133()عمرانال"للمتقينأعدت

فاسلغفرواالثهذكرواأنفسهمظلمواأوفاحشةفعلدواألياواذينا"6

وهمفعلواماعلبىيصرواولمأدثهألاالذنوبيغفرومنلذنوبهم

تجريوجناتؤبهممنمغفرةجزأؤهمأولئك11)135("يعلمون

.)136("العاملينأخرونعمفيهاخالدينالأنهاوتحتهامن

يختلفوهووقدرتهووحدانيتهالثهوجودعليمتعددةأدلةساقالقرانأبئ9-

يهوها!هتقدمكانتالتورأةلأنالمسيحيةوأئاجيلالتوواةعنبذلك

وأنهسحابعمودفيأونارعامودفىأمامهميدهيرأنهعلىأليهودإلى

سيظلوأئهقدوتهدليلوهذاالمصريينعبوديةمنحعروهمالمحذي!و

الذيالهيكلفيبينهميطمتقرتنمفلسطينأوضإلىيعودواحستىمع!م

أوالدهوجودلإثباتبراهينإليحاجةفىأليهوديكنلمئمومنلهيبنى

عبادةيتجنبواانبهيهوهامرهمماجوهروكانقدوفأووحدأنيته

أوذهبمنصسبوكهالههيصنعوأوألاوالأنصابوالأص!نامالأوثإن

بيهوهالإسرائيلىالشعبالهمانكانفقدذلكم01غسيرها،ورتاوفضصة

غابفرصةوجدواانبمجردالذهبيالعجلىعبدوأفقدقلفاهـتزعزعا

عئهم.صوسىفيها

الثهبقدرةأتباعهيذكرالمسيحكانفقد..المسيحىللفكربالنسبةأ!

اللمميدولكنالإنسانليرزقلافكيفأعشاشهافيالطيريرزقأنعلي
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يذكرهفلمالإسرائيليينإلهإسميهوه11إسميبغضكانالسلا3عليهالمدهعيح

الثهقدرةعنيعبرفكان"الاب11هوأخرإسمابهإستبدلوإنما،واحدةمرة

ال!ممماوي!أبوكم11السماءفيأنهعلىإليهياثميروكان11البما11بلفظورحمته

أوالثهوجودعليأخرىبراهينأىالمسيحالسيدأقوالتتضمنلمثمومن

ويبةاوشكمحلتكنلماليهودبينالربوببةعقيدةلأن،وحدانيتهأوقدوته

أو11يهوه11عليالتعرففبىجديدمنيبدأواأنإليحاجةفبىليسوافهم

-:ثالئةأفوامبينناثمافقدالإلمبلامفيأفاالسماويالأبوجودإثبات

حاجةفىوفؤلاء.كانواجبلىعنجيلاالأوئانيعبدونبالثهشركأوو1-

يتناولىأنيقتضميأمروهوواحدإلهعبادةإلىعقائد!تحوبلإلىملحة

النهوجودأدلةالقران

فيالنبييجادلونكانواوهؤلاء-النبي-هجرةبعدوخاصة-المجد2-

محمد.إلىيوحىالذيالإلهبينهاومنالطبيعةوراءماعقيائدبعض

وهوالناسوتكنيالنهوتجلممدبالتثليثيقولونكانواوهؤلاء8.النصارى3-

القدسووو!وابناب

لالأنهمالأولالفريقألىمنصرفةالبراهينمعظمكانتثموهن

التيعقائدهمئغييرعليهمعطميراأمراوكان،أصنامهميخربإلهيؤمنون

وأجدادهم.ابائهمعنووثوها

سكليوالردفيهجادلوافيمااليهودمجادلهعلبىالردالقرانتناولئم

عليالناسوتفيوالتجسدالتثليثمنابيهذهبوافيماالنصارىعقائد

.الأوض

ب!غمعبتختصلاالوهيتهفإنالكائناتكلالههوالقرانفيالثهإنا-"

وبكافةعبادهبكلمحيطهوإنماوسواهمتاوكاالبائمرمسنمحدد

بنيإلههويهوهاناعئبرثالتيالتوواةعكلىعليوذلك،مخلوقاته

سائردوقبهيحفلالذيالبكرابنههوالشعبهذاوانفقط،إسرائيل
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وأيضا،الأمميينمنغيرهماستعبادإسرائيللبنىأجازإنهبلالأقوأم،

وعايةعموميةحدعنديقفمالمالحقيقةفيالقرانلكن.حياتهمسلب

الدينهوالإسالم!أنوهو...اخرإتجاهااتجهبلالشعوبلكلالثه

الثه.لدىالمقبولالوحيد

:القران.يقو)عرانالى!سورةففي

بعدمنإلاالكتابأوتواالذيناختلفوماالإلمملاماللهعندالدينإن11

1191الحسابسريعأدثهفإنالثهباياتيكفرومنبينهمبغياالعلمجأءهمها

فيوهومنهيقبلفلنديناالألمملامغيريبتغومن11()85الأيةوص

.عمرانال11الخاسرينمنالأخرة

الم!مملمينغيروهمالنارستدتن!التيالفئاتحددقدالقرانيكونوبك

الإسلامظهوربعدوجدواالذينالأخرىالأمممن

وانالعنصريةالوانمنلونهذابأنذلكعليال!ستاثصرقونويرد

اليهودىللشعبتخصيصهافبىالتوواةعليهسارتالذيالنهجكروالقران

قبلهمايجبالاسلاحبأنالمسلمينعلماءذلكعليويردالمختاواللثععببانه

الاسلا3أنبمعنبىالنهبجنةفيحظىالإسالمدينفييدخلأنلهفردأىوأن

عقيدتهم.بحلمطببلجنسيائهمأوألوانهمبحيسبالناسبينيفرقلا

فالتوراة..بهحباءالذيللدينينتصرمقدسكتابكلأنوا!حقيفة

يتبعهلممناعنقالاللمملا3عليهوالمسيحالمختاوألثهشعبهواليهودجعلت

الأديأنخاتمهوالإسلأ3أنليعلنالقرانوجاء..الطممواتملكوتيدخللا

.ولشريعأتعقائدمنقبلهماويجلب

تفصيله:سبقهاشأنفيالقراناياتبعضوإليك

()16ايةالرعدسووه11شئكلخألقالثه"

)2(ايهالفرقانسورة11فقدوهشئكل"خلق

)97(ايةي!م!.سورة11عليمخلقبكلوهو!
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شاءبماإلاعلمهمنبلثد!ءيحيطونولاخلفهموماايديهمبينمايعلم11

)255(ايةالبقرةسووة11والأوضالسمواتكعرسيهوسع

(1)15ايةالبقرةلممووة11النهوجهفثمتولوافأينماوالمنزبالماثمرقو!11

()16ايةقسورة11الوريدحبلمنإليهاقربونحن11

11أحدكفوالهيكنولم5يولدولميلدلم+الصمدالنه+احداللههوف11

(4-1)الايةالالخ!سووة

سورة11الأعلىالمل!ول!ه1،11(1)ايةالشورىسورة11شيءكمثلهليمىا.ا

06(.0)ايةءالنحل

451(أيةالنجمسووةوالأنئىالذكر"الزوجينخلقوإف11

11يطعمولايطعموهووالأوضصالسمواتفاطرولياأئخذ.الثهأغيرف11

1(.)4ايةالأن!عامسووة

وهاالسمواتفيمالهنومولاسنةتاخذهلاالقيومالحىهوإلاإلهلاافة11

)255(.ايةالبقرةسووة11الأوضفبى

سووة11ف!ونكنلهقلئمئرابمنخلقهءادمكمل!الثهعندعيسىهذ

)95(.ايةعمرانال

فيكونكنلهيقولفأبماأمراقضىإذاسبحانهولدمنيتخذأندلهكانط11

)35(.ايةمريمسورة11

يفعلمنشركائكممنهليحييكمثميميتكمثموؤقكمثمخلقكمالذيالده11

4(.)0ابةالرومسووة11ي!ئمركونعماوتعألىسبحانهشيءمنذلكممن

بكمتميدانرواسيالأوضفبىوالقىترونهاعمدبغيرموات51لخق11

كريمزوج2منفيهأفأنجتنأماءالسمأءمنوانزلنادابةكلمنفيهاوبث

أأ10ايةلقمانسورة
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الكعبلأ:ةعبافىليمم!وأبكعبةؤبإلية".

ببعضيحتفظلاؤالالإلغمالم!أن.إلى.سالمجاببياثبز!ين.نجقضنويدهب

لذلكويضربون..الخبئ؟والعمرة!ؤسبالذكريخصونوالؤثئيةالطقولم!

والمروةالصمف!بينوالسعي،حجريبناءوهيالكعبهحولالطواف..مثلا

الإورظهووقبلقأئمةكاستالطقوسهذهإنوقالواالأسودالحجروتقبيل

)11ءالإسلاماركانمنجعلهامحمداولكننالجاهليالعصمرفي

فيتضموكانلتالإلمملامظهووقبكفائمةكانتالكعبةانوحفدقة

إلىوسائطهمباعتباوهايعبدونهاالجاهليونوكانالأصناممنعديدأجوفها

)2(.العرببينهمايهرولوثنينوالمزوةالصفاكعانكمأ،إليهتدربهموأنهاالاله

.هظاهرهبكلالوثنبىالعهدانتهى-الالمصرظهووبعدأنهغيرالاسالمقبل

القرأقاكدهماوهووإسماعبل،إبراهيمإلىالكعبةبناءالالمه!ميالتاريخيرجع)11

ماسرعانأنهإلا،-فلهلعبدأنبهدصمد-دثهبلتاولأثهاساسمحطعلالهـربم

دينيخرحيلثأالخزاعيلحىبنعرويدعليأوثانداوإو-ىالكعبةتحو!!تأ

فيالأوئأنتكنولمالأصنامعبادةطقوسإليإبراطميدعلىقأمالثتيالتوحىيد

وتناف!ىالذبائحابيهابقدمكانصخرةوهيالطائففياللاتوجدتبلفقطالكعبه

تعرضتوقد،والعزىونائلهواسافهبلقرياث!أصنامومنال!ثمهرةفحمطبةالك!

أوالخارجيالنزوبسببكثيرةلمحن-بعدهأوالإسلا3ظهورقبلسواء-الكعبة

مرةمنأكئروبناؤهاهدمهاعليهاترتبمماالقبائلبينالخالكاث

أسافةوئنانبهمأحجرانإنهماوقيلبينهمايهرعونالعربفكانوالمروةالصفااط

الوثنيةالعادةلقيامبينهماالطوافمنالامرأولفيالصملمونتحرجوقدءونائل

فىوردبمابينهماالطوافالحجيجعليئفرضايةفبهمانزلتأنهيخربذد-ك،

اوالبثحجفمنالةشعائرمنوالمروةالصفأاق!أ!581ايةلجقرةاد!-حورة

وفيل"،عليمشاكرالةفإنخيراتطوعومنبهمايطوفأنعلبهجناحفلااعتمر

وليدهالرىللماءطلبابينهمالهرولكانتهأجرأنوالمروهالصص.فاشمانف.ى

جرداءصحراءفيماءاوغذاءدونهاجرأمهمعإبراهيمنركهحينماإسماعيل

العربيةالوثنيةمنجاءإسلاميطقممىالحجانزيهرغولدالمسل!ثمرقيذهب)2
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هوالإوربأن،المستشرقيناوأءعلىوداالمسلمينعلماءويفصوإا

مظاهرهاكلالفتحعامفىوأصحابههحمدوحطمالوثنيةعليقضىالذى

اءنيقالأنيقبلفلاثمومن،الكعبةفيقائمةكأنتاك-حمأنامالأصوهـ--.محط

ولاالكعبةيعبدونلاالحجليجأنذلكالوثنيةوالتوحيدبينخد-.ط-ثمالأسى

إلىتاريخلياوجودهايرجعوإنما..اللةدونهنيدعونهاولالهاي!مص--جدون

فالبيتفيهيعبدأنببنائهأرادالذيالثهبيتباعتبارهاالسلا!عليهإبراهيم

ثمومنملممجدأولولكنهالمسلمينمساجدمنمسجدهوالكعبةوبهالحرام

واحدوؤمنوأحدمكانفىالمسلمونليجتمعللنف!م!محبباأمرامزاوهكسان

يدعولافالثه-الإسلا!يهالشعوببينوالودالحباواصرتتاص!ل!تى

وأنماأحجاركلهافهىالألمعودللحجرأولهاالسجودأوالكعبةلعبادةالحجيج

وجودإنبلأسمهفيهيثتكرللناسوضعبيلتأوللص-ؤاويج.الحبويد!

الواحدعبادةودليامالأوثأنعبادةأفولعليشاهدأ!ميكونبألكعبةالحجيج

هووإنمأالكعبةيعبدأنهيتصورأنالمسلمينمنلأحدفليلم!)1(.الأحى-د

اهدأفعلييقوملاالحجانونعتقدالبقاعكلوربالكعبةوبالثهيعبد

كلاصحابكأن(الاسلا3-المسيحيه-اليهودية)بهالتوحيدالاديانفيأنهلوحظ)11

فيالبيتعنيخللفوالمسيحيةاليهوديةفىالبيتمفهوملكن-لثهبيتايبلحوندب-.ن

هيكلبهاأستبدلثميستقروالنهفيهايحضربخلمةالثهبيتإبتدااليهوديةففيالاسلام

أ؟يستقرحيثالإلهيوالتابوتالأدداسبقدلىييممميماعليإ!لوىالذىمبثى

ينسبفإنهالاسلا3فيالثهبيتببنما-لهمسلدبماسكنأويتخذهالبثهذاف!اهـيهود

وعبادةالصلاةاجلمنئبنيالتيالبيوتايال!هبيوثهىالممماجدكلاذ.8الثهإلبى

والكعبة،ومقرأسكناإتخذهاال!هأنمعنيأوفيهاالنهاسلقرارمشيلتحصلأ!النه

م!15بأبىتفاعام2أم*.مسئطللمكعبشكلعليلانهاكذلكسميتانهاونعتقد)

لأهميتهالكنوأخرمسجدكأيمسجداىالثهبيولامنبيتصحنفىبناءإلاللست

عظمتفقدالوحيدبدايةكانلثوانها(لهاوإسماعيلإبراهيمبناء)ا!اوليالئاريف.لة

انهااوفيهايستقراللهلأنللستوالأوللاريخهاهوفداسئهامبعلث!و!،نتاريفيا

الحجيجتلبياتإليليستمعالحجاياملسكنهأال!هأنأوالثهدونمنلعبدأحجار
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تعبدىدينيهدفعلييقومايضابلفحسبوإقتصاديةوإجتماعيةسيالممية

معالنهإسمليذكروامعينةبقعةإليالحجيجوانتقالاللهلإرادةالخضوعوهو

الثهلحكمالإمتثالعلبىيقوم..كالصوم،عديدةم!ثماقمنالرحلةتتضمنهما

وال!ثمراب)1(.الطعامعنبالإمتناع

:أفىمخطيئةبسببوالهبممقوطيعترفانلأوالقوأنالمووأة*

Karenيالمدممتشرقة Armistrongي

ثحثحكاه!هولع4ول!أهكا!!لا"9همح"(39أح"هكتابهافى

كم!بانتقاصفيعتقاد..تشاؤميةبرؤيةأحيانأتتطمحالصمميحيةإن

بسقوطيؤمنانلاواليهوديةالإسالملكن،الإنسانخطيئةبسببالعالم

أوالموتأوالصلبطريقعنالفداءيجيزانولا،الخطيئةفىالإنسان

الخطيئة.هذهبسببالبلنرعليجزاءثمةتوقيع

والتأملى:والنظرالفكرعليالمسلمينيحثألقرأنم!

الجهـحمدبذلىعليالمسلميسنيحثالقراناءن،المذكورةالكاتبةو!لا

إنهيعقلونقومإلياياتهيوجهفهوالثهقدراتفبى!سرومخيلتهـمفي

صووةلهتلاكدحتىخلقمنفيهوماالثهملكوتإن!ممانكليتدبرانيطدب

العظيمالقادراللةعن

فيأ!هيةالطبيعةيلمعتنتجانماكدونألدالمستشرقحاولولمحسد

بنداتهيكتفيحيكائن11بإلهيؤمنالإسالمإنفق!الإسالميةالعقيدة

11.الوحيدةالحقيقةوهوأبدىشيءبكلعالمالقدرةعظيم

جذورهفييحملحجرىببناء-الطوافهجردالطوافانعليالمستشرقونيصر)1(

يطوفونالعربكانحيثالإسلاحقبلقائمةكانتالتيالوثنيةمننوهـ،التأريحب-ية

ذنوبهممنلتخلصهماوئانهمعليينادونوهمالحجرىبألبناء
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H.ماسيةهنريالمستدنعرقهـص MasseكتابةفيISLAMط"

الأوض،سكليوالأحياءالكائناثولكلللاطسانخالقسامكائنالقرانفيالثه11

أخرجأنهغيرالمطلقالعدممنالعالثمأخرجوالثه،أيامستةفىخلقتوالدنيا

بعدها..موقوتةالأرضعليوحي!اته5(/الحجسووة)المأدةمنالإنسأن

المستشرقويضيفبناراوبجنةإما-دنياهفيفعلماعلييحاسب

لمالتىال!ممماءفياستقرالأوضخلقأنبعداللةإنيقولالقرانإنالمذكوو

ايةفصلتلملووةففبىسماواتسبعيومينفيقلمممهاثمدخانإلايومئذتكن

طوعاائتياولكرضلهافق!دخانوهيالسماءإلياستويثم*12()110

فيوأوحييومينف!سماواتسبعفقضأهن..طائعلنأتيناقأللتاكرهاأو

العزيزتقديرذلكوحفظابمصابيحالدنيااللممماءوزيناأمرهالدهماءكل

1(.)"العليم

الملائكة"

الأناجي!لا(أن-التوواةاينالسابةبالكتابينوردماالقرانو!كد

اللهجثدوهمنورمنخلقواالملاطكةجنسهواحديرهلماخرجن!ممأ!ناك

سبقالملائكةخلقوأنوالمعاصيالاثممنالمتجردونلأوامرهالمحطيعوق

لمحأبىلادميلممجدأنللملاطكةوسماوكانإبليلم!اللهامرفقدأدمخلسق

الثهمعصيةإلىالبشريوجهأنمهضهكلشيطانإلىذلكبعدئحوثعم

أقاعتبرتالأناجيلبما!ن-بأل!ثمياطينوالانجبلهالتوواةاعترفتوقد

دالهأناكدفالقرأندالهالاستقرارمكانهيالسماءأنعلىالثالثالدياناتلجمعاتكاد)1

سوفوأنهالسماواتفياللهملكولتطإلييشيركانوالمسبحثمانية4ويحمدعرش!عأ

الخلقبدايةفيأدلهوضعتوالبهوديةالسماءإلىيصعدأنبعدالثهبمينعلىبجلىس

لهالمصنوعال!كلفيالأرضعطىفريدهفجعلتهثمعدنجنهفيالسمأءفسي

فالثهحيز،والعرشحيزوالسماء،حيزادلهيكونأنالأسلا!يةالفرقبعضوتحنكر

والسموالعلوعليالدالالرمزدبيلمنهوبالقرأنوردماوأنمكانكلفيموجود
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كانالمسيحوأنالانسانبجسسدشيطاند!وبىهوالأهراضمعظملممبب

اخرىحيواناتأجساددخلتالشياطيقانولوالجنونفيذهبطردهميتولى

أنكماالتهلكةيوردهاقدالذيبالجنونأيضاستصسطبفإنهـ-!اكالخسناؤير

ائلممماءحدودإلىوئصعدبنفسهاتخاطراللثمياطينبعسضانأوودالق!وان

القرانوفي(ماسيهطرىواجع)رجمهاطريقعنالملائكةيبعدهاحيث

المؤنثبلفظاخرىوتارةالمذكربلفيظتاوةالمالئهكةعنجمرايضا
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معمدفبإلاأ؟سملأ4

السلأ!أأ!كلية

فيهمجالللتأويخلي!غ!الكتالبأفهذالحياتهتاويخأنكبلاأنناالمؤكدأمن

لنقومموأقفه،9شخصيتةجوأنببعضنختاروإنماالسياقيقتضيحيثإلا

.،وتحليلهابدوأستها

الو!حي:قصةفمالنمسب)1(

قصيبنمناف!عبدبنهاشمبنالمطلبعبدبنالئةعبدبنمحمد!-

فهر.بنغالببنلؤيبنكعببنمرةبنكلاببن

الفيل.عامإنهوقيلتقريبأم057سنةمحمدود

وهب.بنتامنةهيوأ!

جدهوكفلهصغيراوليدايزاللاوهوأمهومائتيولدأنقبلأبوهطت

طالب-أبوعمهفكفلهالثامنةفييزأدطلاومحمدجدهمالتأثمالمطلبعبد

ئجأرتهألتصريفخديجةالسيدةاستاحبرتهئمبالتجارةئمالأغنامبرعايةعصلى

وسيمالئمابافيهوالتحيلئا!رهمنوالع!ثمرينالخاملممةفيوكانالشامفي

عاماأوبعينابنةوكيانتفتزوجهاللزواجفطلبتهقويا

لمحمد.ؤوجهأولخديجةاللمميدةوتعتبر

هووفيماواصنامها،الكعبةعنبعيدا،حراءغاوفبىيتعبدمحمدكمان

ماعليهفرد..إقرألهوقألجاءهملكنااءن-ق!-الغارأرضفبىمستلق

القولسكليهوتكرو(الكتأبةاوالقراءةيعرفلاامياكانالأنهبقاوئأنا

الاية.الملاكلهاكملحئى

وربكاقرا!علقمنالأنسانخلق"خلقالذيوبكباسمافرأ"

ايةالعلق"سورةيعلملمماالإنسانعلم.بالقلمعد-م!ىاد."الأ!رم
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إذاوالليل"والضحى11أيةجاعتالوحيفيهأفترفترةبعدثمه(-1)

(3-)1ايةالضحىسووة0011قلىوماوبكودعكما"لممجى

عم)ابنطألبأببىبنوعليخديجةأسلمثالدعوةبدايةوفي

وعبدعفانبنعثماقأسلمذلكبعدثماصدلمحائهاصدقبكيروأبوالرس!حول(،

المسلمينتؤذيقري!ث!طفقث،واخرينال!هجميدبنوطلحةعوفبنالرحمن

تمسكواالمسلمينولكنالاسلامتركعليإكراههموتحاولوجشياالداء

جميل.صبرفىالعذأبواحتملوابدينهم

:وألمعراجالإلمموأءمهـقصة

طالبابيبنتهندعمهابنةبيتفياليلةتلكفىيناممحمدوكان

بيتيفيالليلةتلكعندينامالنهرسولاءن..هندقالتوف(هافىءام)

فلماالثهولغمولاهبناالفجرفبيلكمانفلماونمنانامثمألاخرةالع!ثماءلىفصه

الاخرةالعشأءمعكمصليتقدهأنىءأمياقالمعهوصليناالصبحصلى

الغداةصليتقدثمفيهفصليتالمقدسبيلتطجئتثمالواديبهذاوأيث!ما

ويؤذوكفي!كذبوكالنأسبهلالحدثالثهيانبيلهفقلتئرينكماالانمع!م

لاحدثهموه.وأدثها!موالصلاةعليهالنبيقال

إذبالروحكأنا(السماءإلي)والمعراجالإسراءإنالبعضيقولى

معاويهوقالبروحهاسرىالثهولكناللهوسولجسدفقدما..عائشةقالت

..ألثهمنصادقةرؤياكانتالإسرأءأبئ

ا"سورةللناسفلقةإلاأويناكالتىالرعياجعلنا"ومابالقرانوجاء

بعضذكرالنببىلانبال!جدهدكانالأسراءلنالبعضوقال)06،ايةالإلممراء

بألفعلا.صحتهالبينوقدمدهراهاثناءراهأالتيالأحداث

حيثالمنتهىسدوةحتىالسماءإليعرجأنهفهوالمعراجقصةاها

مرهخمسينالمسلمينعلبىالصلاةاطهفرضوقدالثهعرشيمينعليتقوم
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.لذكرهداعيانرىلاطويلحديثفيخصم!إلىخففلاثماليومفي

بدأثمالحميمصديقهبكرابووصدفه..محمدحديثالقرشيون!حذب

بكر.أبىلتصديقواستجابوا...الواقعةذهولمنيفيقونالمطملمون

فيالمعراجوحادث،الإسراءسورةفىبالقرانالإسراءحادثوورفى

نصوصهما.وإليكالنجمسورة

:الإسراءسورة"

الأقصاالملممجدإلىالحرامالمدهجدمنليد*بعبدهألصرىالذيسان11

11البصيرالسميعهوإنهءاياتنامنلنريهحولهباوكناالذى

أنسكلبىفضملاتفصيلاتدونالاسراءبسووهجاءتوحيدةايةوهى

()فأسرىالقرانالممتعملوإنمائانيةمرةالقرانفىيتكرولم(اسرى)لفظ

سووفيوجاعت11اليلمنبقطعباهلكفأسر11هودسووة81الايةفي

.(الدخاقالشعراء،طه،الحجر،واجع)المعنىبذالتااخرى

النجم:سورة+

عنينطقوما+غوىوماصاحبكمماضل"هسوىإذاوا!

هفاستوىمرهذو،القوىشديدعلمه"يوحىوحيإلاهولنهالهوى

فاوحى"أدنىأوقوسينقالبأفكان+فتدلىدناثم+الأعلىبالأفقوهو

هيرىماعليافتمارونه"رأىماالفؤادكذبما"أوحىماعبدهإلبى

يغشىإذ"الماوىجنهعندها"المنتهىسدوةعند"أخرىنزلةوءاهولقد

ربهءاياثمنرأىلقد"طغىوماالبصرؤاغما،يغاثغىماالسدوة

11الكبرى

وووحهبجسدهوعرجاسرىالنبيأنعليتواترثألاحأديثأنجمر

بقلبه.راهإنهق!منومنهمبعينهالثهرأىحتىالسمواتصعدوأنه

-:الرأىفىوخلافمطولةأحاديثوالمعراجالاسراءمسالةوفي
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وأىأوعيناال!هرأىهلوالجسدبالروحأمفقطبالروحبهأسرىهل

بألموضوع)1(.الخاصةالمراجعإليفليرجعيرغبفمن...الخ.بقبهالله

الأقصى:بالمسجدالمقصوفى*

القدسفىالقائمالحإليالأفصىالصممجدأنالذهنإلييتبادرالايجب

بعدبنبىقدالمسجدذلكيكنلمإذ...الإسراءايأتفىالمقصودالمسجدهو

بنعمرالخليفةقواعدهوضعالذيالمكانفيشيدقدالحالىالمسجدفإن

تأويخحتىالقدسلمحىوجودلهيكنلمالاسلا3أنعنفضلأ،الخطاب

الئفدهيربكتبوودوقدبعدفرضتقدالصلاةتكنولموالمعراجالإسراء

،متعددةاراءويخرهاوالجلابينوالقرطبيوالطبرىكثيرابنمنهاونذكر

الذيالمكأناوايليأبيتأوالمقدسبيتبأنهالأقصىالصغمجديحددونفهم

فيوقيل،الأنبياءباقيمعالقدسإليوصولهبعدمحمدالنبيفيهسجد

المسمىيعقوبأوالسلامعليهإبراهمهوقواعدهأقأمالذيانأخرىتفاسير

اللقيميأسعدلمصطفىالجليلان!ىابنلطايفبمخطوطةوجاء،بإسرائيل

منأولوأنوسطهأفيالمسجدوأن،القدسمدينةهو-المقدسبيتأن

يعقولباأوساماوادماوإسرافيلاوالحرامللبيتبنائهابعدالملائكحةبثاه

المكانهذاأجعللهيقولالرلبفرأىالنومفادوكهبمكأنهمرقدكانالذى

اليهودينتسبالذيإسرائيلهوهذاويعقوب-مسجدافبذىفيهتعبدنيبيتا

فيها.يقينلاالافتراضأتهذهوكلابيه

هيكلأنقاضعليبنىالحاليالأكصىالمسجدأنإليالهودويذهب

لمولكنهمالهيكلاثارأليليصلواالصدهجدتحتالتنقيبوحاولواسليمان

شيئا)2(.يجدوا

الاسراء"فيمحمودالحليمعبدوالشيخمحمدحياةفيطكلح!ممنينمحمدا..أ

.السيرةفيهئماموابنوالطبريكئيرابنوتفسيرطبقاتهفيسعد"وابنوالمعراج

ئم.م!5عامنصرنبوخذدمرهولكنمورياجبلفوقسلبمانبناههيكلواول)2(

م7سنةالروهأنىنيتوسودمرهبناؤهاعيدثمهبرودهدمهثمبناؤهاعبد

.(المسلرىالوهاب)د.سكبد
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فيهاورد)ص(محمدللنبيهنسوباحديثاطبقاتهفىسعدابنودور

فجعلتابوأبهعددتاكنولم!فق!المسجدأبوابعنللنبيالقومسؤال

وأعلمهماباباباباوأعدهاأليهاأنظر

النببىشبهمنومنهموالمعراجالإسراءحادثالملممتشرقونهاجموف

لدعيواهبةأو،قيامتهبعدالسماءإلبىصعدعندمأبألمسسيح)ص(محمد

تصعدسلماهنأمهأفبىتريكانتحيثالمسيحيينالشهداءمن-بيربتوا

ووحيةتجاربإنهاق!منومنهم،كبيرةجنةتدخلثمالسماءإليعليه

اسريأدنهبانعائشةالسيدةعنالدهحقابنبسيرةجاءلماتصديقاصوفية

.1()فقطبروحه

المدينة:إليالهجوة"

فيإقامتهأستحالتأنبعد(المدينة)يثربإلييهاجرأنللنب!أذن

بينيجمعبداوهنالثالشديدبالأذيولأتباعهأهلهالهتعرضبطدببمكة

والخزوجالأوسمنكليوحدوبدأ(المدينةاهل)والانصارالمهاجرين

بينالجدلحربفبدأ،اليهوديةالقبأئلمنلعديدمستقراكانثالمدينةأنيخر

فتنةليكونإس!ه،أظهرمناحبارهممندسواإن!هموقيلوالنبياليهود

الأفصىالمسجدإلىصلاطهمفييتجهونالملمملمونكانانوبعد.للمسلمين

الكعبة.إلىالاتجاهالقبلةبهذهيستبدلالقرآننزل(بالقدس)

أ!وأنفيالعتابايات*

اياتمنبالعديدحفلقدالقرانانإليالمستشرقينبعض*!

Mohammed.000السأبقمؤلفهافىارملممترونجكارينراجع1()
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رسالةيبلغيكنلممحمداأنذلكد!ةوأن)ص(محمدللنبىواللومالعتاب

-:الاياتهذهومنينبغيكماالألممالم

)55(أتةغافرسورة11لذنلبكواستفر11أا)

الثهفأمرهذنبااوتكبالنبيانالصممتشرقين:-وأىفىود!تها

منه.بالاستغفار

تاخر!وماذنبكمنتقدمماالثهلكلي!غفر،مبينأفتحالكفتحناإث11)2(

وماتقدملماالغفرانيكونكيفانه:-ود!تهأ2(1،)ايةالفتحسووة

الذنبهووما11لذنبكاسئغفر11للردممولالنهيقولالوقتذاتوفيئأخر

.الرسولاوتكبهالذي

عتابوفيها2()10ايةعبلم!لممووة11الأعمىجاءهأن8وئولىجمد!11)3(

تولبىو،المانامنهليستزيدجاءأعميرجلاتركانللرسولالثهمن

ذلك.علىالثهفعاتبهالكافرينمنقري!ئ!قوملكبارعنايتهووجهعنه

ضعفلأذقناكإذاقليلاشيئاإليهمتركنكدتلقدثبتناكانولولا11)4(

وقدالإسراء1174نصيراعلينالكتجدلاثمالممأتوضسعفالحيأه

منالمشركيينلدعوةيستجيبكأد)ص(محمدالنبىانعلبمفسسرت

عامأالأصنامهوويعبدعامااللهيعبدواأنعليساوموهالذينقريلث!

.(الغرانيققصةعلىالردراجعاأخر

تريدونالأوضفىيثخنحلىأشرىلهيكونانلنبيكانما11)5(

.الأنفال67ألاية11الأخرةي!ريدواللهالدنياعرض

أسرىلهيكونأنللنبىيجوؤلااذالأسرىبفداءخاصهوهى

وائقزوجكعليكأمسكعليهوأنعمتعليهالثهأنعمللذبمماتقولوإفى11)6(

تخشاهانأحقوأدلهالناسوتخشيمبديهأدثهمانفسكفىوتخفيالله

حرجالمؤمنينعلييكونلالكيؤوجناكهاوطرأمنهازيدقضيفلما

سووة11هفعولاالثهأمروكانوطرامنهنقضواأباأذعليائهمأؤواجفى

س(.)7آيةالأحزاب
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.التىجح!ئ!بنتزينلبافن)ض(مخمد.النبيؤواجإلبىالايةوتدئهير

بالتبنبى.للنبىابنايشبروكانحارثةبن،لزيدؤوجةكانت

عدمعليشديداعاتلأ..الئبى""غئابا+الثهأقالبىالمطمتاثطرقونأشاوو!

بالتبنيابنهزيدمنملزوجةكانتالتى.دىينلبا.مبنالزواجفىرنجتهإعلان

تطليقها.عدمزيدمنطلبوالر-غيةتلكأخفىوثد

استجابالقرانفيتنزبلاطريقعنالثهانالمستلثصرقونويضيص

رجلمنمتزوجهالمرأةانوغمالهيبأمرليحققهاالجسديةمحمدلرعبة

أنأجلمنؤوجةتطلقانمقبولىلأمر:.نجيروأنههبالتبني4دإبناسد

بعيدؤمنمنذبداتغراميهقصةانهعليالأمرصووواوقدالنبىيتزوجها

الجمأر!بالغةوكأنتاسنة35)شبأبهأويعانفيكاندازينبأنحي!ث

والطبرىسعدكابنال!مميرةكتبفبىوردتروايأتعليالمستشرقيونويعتمد

ؤينبوقامتيجدهفلمزيدبيتإليذهبالنببىأنبهاوردإذوالواقدي

سبحانالعظيمالئهسبحان"هوقالهمسرعاتركهاأمامهوقعتفلمابهترحب

عندماا)صمحمدوجدانفيوقعتؤينبأنودلالئهاهـ"القلوبمصرف

فىفوقعتقميصهافىأمامهفبدتلثدهرمنستارةالهواءهزأنبعدراهما

نفسه.

)ص(محمدااعلمقدكاناللهبأن..ذلكعليالصمملمينعلماءودو!

انهشرعيةفاعدةيقروحتىؤيدمنتتزوجانبعدؤينبمنسيئزوجبانسه

النبيولكنمطلقتهيتزوجانولدالتبنيلمنيجوؤوأنهالإسلا!فىتبنيلا

.)1(سيظهرهالثهأقمعلهالناسلومخشيةنفسهفيذلكأخفي

القاضيورواهاالعابدينزينالإمام-الحسينابنعليعنالتفسيرهلروايةهذه)1(

عننقلهاوهلالروايةهذهفيالإهاممصدرلنايبرزلمالقاضبىانغير-عياض

الامامبهافألنظريةمجردانهاأم..ص()النبيعنتابعيهماوالنابعلنمنأحد

سعدابنالوافدىعبنونقلهاوقلأده،.الواقديبهاق!التىالرغبةعنالنبيلتنزيه

.والطبري
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فأن11:قألاذالمعتزلةلفكراستنادا-اخررأياللزمخشريأنغير

اياهازيدمفارقةمودةقيلوبهاقلبهتعلققلتنف!مطفيأخفيالذيماقلت

شئمنكمقلتبهالتصريحاستهجنماسلرفيأدثهعائبهكيفقلثفإن-

متسعمباحنفسهفيوهوعليهالناساطلاعمنويدمملحبىالإندممانمنهيتحفظ

إل!الانلممأنقلبطموحلانالنهعندجمبولافيهمقاللامطلقوح!ل!

بفعلليلىلأنهالشرعفيولاالعقلفيبالقبحموصوفيخرمشهياتهبعض

.1()بإختبارهوجودهولاالانسان

فيهالمأالايةهذهلكتمشيئأ)ص(الثهرسولكتملو11لعائدثمةقولوفي

.اللثمفا(فىعياضالقاض!واجع)11أخفاهماوإبداءعتبهمن

أيضامالكبنانلم!قوو!

قاعدةتقريربهمقصودالأمركانإذأأنه-المستشرقونويتساء

عل!بالفعللتطبيقهاحاجةدونالقرانفيكايةتنزللافلماذاش!رعية،

النببى.

..أئمأنهعلىإليهالنظريجبلاالأمرأن-المسلمينعلماءوصد

يطلقأنزيدمنيطلبلم)ص(محمداأنكما..إثمأليسالزواجلأن

يامرقرانينصينزلولمبها،بالامساكيطالبهالعك!ىعليكانبلزوج!ته

بطلاقها.ؤيدا

عليهالمسيحال!مميدبينمقاونةعقديحاولونالمستشرقينأنويبدو

ثلاطةداشفقديتزوجلمفالأولالدهلا3،عليههحمداالإسلامنببىوبينالسالم

المادىاليهوديالمجتمعهزهىرسالتهوكانتمتبثلاوكانعاماوثالئهين

وسالةلهفكانت)ص(مجمدأما،الروحانياتفيبهالانخراطومحاولة

ل!عملرأوادحيثأوضهفيالثةمنهجباعتباوهوالروحالمأدةبينفيهألجمع

.والمرأةالرجلبينالجنسيةالمعاشرةيعتمدالذبالتناسلالكون

عبدعائشةدكنورذاتهالموضوعفيراجعوللزمخشريالكشافنفسيرراجع1()

محمد.حياهفيهبكلحسينمحمد.ود،النبىنسأءفيالرحمن
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أنلوجدناوالأسلاصىوالمسيحياليهوديالدتاريخدولممناأئناولو

الجندم!فطرةمعئتوافقلا،الجنسيةالمعاشرةأوللزواجالمسيحيةالنظرة

بالمراة.الاقترأنعنالأعزبينهيانوب!ولمم!المسيحالسليدكانحيثالبشرى

بشفافيةالثهفيتذوبالناسمنفئةيخلقانيريدالمسيحال!مديذوولن

الفطرةانيريانوالإسلا!ىإليهوديالدينبينمااللثمهواثمنوتتجردالروح

فقدثمومن،الزواجطريقعنالجنسيةالمعاشرةهوأدلهلمنهجالصمحيحة

ويعقوبوإبراهيمولوطونوحالبشرأبوادملزوجوقدالزوجاتتعددأباحا

سليماناماإمراتهليتزوجوجلاقل!داودإنبل..وسليمانوداودومولمد!

.(القديمالعهدلروايأتطبقا)الأصناموعبدالنساءمنالمئاتتزوجفقد

منليتزوجالرسولعنالحرجلترفعنزلتفدالقرانيةالايةتكونوف

ؤواجئحريمئلغيشرعيةقاعدةأيضاولتقروؤيدطلقهاأنبعدؤينب

الإسلا3.فيالتبنيوفضحيثبالتبنيابنهلمطلقةالرجل

وابنالطبريكتبفىوردماأنكرواالمسلمينعلماءبعضأنكما

إذ-قميصهافيراهاعندمامحمد)صاوجدانفيزينبوقوعمنلمص.حد

ؤوجهاالذيوهو-قريباتهإحديهيبر()صلمحمدمعروفةزينبكانت

ؤيدمنبدلامنهايتزوجأنإمكانهفيكأنو-لزيد

:)كل(معمدمياةفل!ا!أق!بمضفيال!نشعوفببقآ!اء"

بالغةبانتقادالئا)ص(محمدالنببىحياةالمسلئشرقينمنالعديدتول

ئلالمة:موأقفعلينقدهمفىوركزواالحدة

..ؤوجأتهتعدد:الأولى

منهم.اليهودوخاصةالأسرىدماءإراقة:أولقي

قصةبذلكويقصدونالهتهمعبادةفيالوثنيينيهادنكادأنه:الثلئة

الغرانيق.
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الردمنالمسلمينعلماءعرضهمامعالمواقفهذهنتناولوسوها

ؤوجماتهتعدفى(!)

:عديداتنساءمنتزوج)ص(محمدالنبيانالتاويخينكرلا

تكليفهقبلتزوجهاالتي-خويلدبنتخديجةاللمميدةهياولاهنكأنت-ا

فبىهيكانتبينماوالع!ثمرينالخامسةسنفسىكانإذبالرسالة

باوةسيدةوكانتإليها،التقدمل!وحببتخطبتهالتبىوهىالأوبعين

وقد،الشامإليتجاوتهايرعيمحمدوكانقري!ث!،اشراف!إليتنتمي

لاثمومن،ماتتحتىعليهايتزوجلمووسولابعثحتىعالئطت

وفاتهأ.بعدبدأتافيالزوجأتتعددفترة!بىخديجةالسيدةتدخل

!ملامسنةسيدةكانتوزمعةبنتسودةفهىالثانيةالزوجةأمسا-2

يدملأنأواد-الإلممالمعلماءيقولفيما-النبيولكنولاجماللها

بدينهمافرارأالحبشةأليهاجراحينمأثالذيزوجهالفقدجراحها

الإسالغ.

امنهنأول-بكرأبيبنتعائشةخطبقد)ص(النبيوكان-3

ذاثالسنصغيرةعائشةوكانت،عمرهصديقوالرجالمنبرسالته

بهقصدؤواجاكان-الا!معلماءيقولكما-ولكنومرحجم!

والضراء.الباساءفياعانهالذيوصديقهالنبيبينالروابطتدعيم

كيففقالواالشدةبالغانتقاداعائاثعةؤواجالمستشرقونانتقدولمد

الكهولة.سنبلغقدالزوجبينماعشرالثانيةتبلخلمالزوجة-إثنانيجتمع

قد-الرحمنعبدعائشةالدكتورةتقولكما-المستشرقينأنولبدوا

مل!تجيزانذاكالمجتمعفيالعاداثكانثاذ،والبيئةالعصرفروقاهدووا

المجتمعاتفيتاصلتالتىالعادالتهذهعنن!ثموؤافيهتريولاالزواجطتا
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جيدةواويةعائ!ثمةوكانت،باهرانجاحاالزواجهذانجحقدوبالفعل،القبلية

.)ص(النببىعنللحديث

أنبعدطهاوتهافىالبعضخاضحينالافكلحادثعائشةخرضت

حاجتهالقضيأنتريدكانتإذالمصطلقغزوةفىالركبعنتخلفت

لم-هودجهااللصمتوحينوجدتهحتىعنهتبحثفمكثتعقدهافانفسرط

ايضاتخ!لفقدالمعطلبنصفوانيدعيرجلوكانمكانهافمكثت،تجده

فاوكبهاابيهاالقوميعودحتىمضطجعةفوجدهاحاجاتهلبعضالركبعن

بيتها.إليوقادهبعيره

ممنسمعبماتأئراالزمنمنفترة)ص(الرسولهجرهأأنوب

براءتها.تعلنالنوواياتنزلتشرفهافيخاضوا

)1(طالبابيبنعليقتالفبىذلكبعدانطتركتعائ!ثمةانغير

شابةارملةكانتوالخطاببنعمربنتحفصة)ص(الرسولتزوج-4

رغبةبهألهيكنلمإنهالإسلامعلماءويقول-لهالاجم!ولكن

!رر-وافيادوعاكانالذيأبيهامعالصداقةأواصرتوطيدسوى

.السماءبأهر-قيلكما-واجعهاثمطلقهاوقد

الملممتشرقيقولكماوكانتخزيمةبنتبزينب)ص(الرسولتزوج-5

لرجلارملةكانتاذاخرشئأيمنأكثرشكلياؤواجاكان11بودلبى

إليمحمدضمهاوما(الحارثبنعبيدةاسمهاق)ق!شهيدالممقط

الرسولعليمحسوبازواجهاكانئمومنالشفقةبدافعإلانطمائه

إلبىيتطلعيكنلمانهعليالاسلا3علماءيقولكمايدلوهذاشكلا،

الأرامل.جراحيدملكانبل..النساءإليإشتهائهلإوضاءالجم!

شهور.بعدةزواجهابعدماتتوقد

إلاالحادثهذاقبلعالئشةبعرفكانصفوانأنإليالمدممتشرقينبعضذهبوفد)1(

المستشرقينافتراءاتصورمنصورةوهوالاسلاصياللاريخفييثبتلمذلكأن

هصادو.أيةإلىنممتندلاالنى

r AI'
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ولكنهاوعزةجم!ذاثوكمانتالميرةبناميةبنتهندمسنتزوج-6

فماتأحدغزوةفيأصيبقدؤوجهاوكانعيالذاتمسنةكانت

لهاتعزيةالإلمد!معلماءييقولفيمامنهاالرسولؤوأجوكان،بجرحه

بالغا.حباتحبهكانتالذيؤوجهاوهولديهارجلاعزفقدفبى

موضوعتناولناأنسبقوقدجحلئ!بندتزليبمنالرلممولتزوج-7

اجها.ؤو

بنيقبيلةمنوهيالحارثبنلتجويريةمنبعدهاالرسولتزوج-8

واتخذتفهزموا،المسلمينوبينبينهاحربداوتحيثالمصطلق

ؤعيمابنةوهيبرةتسميكانتالتيجويريةومنهنسبايانلمماؤهم

فىوقعتأنبعدبعينهاانالرسولمنطلبتقدو،المهزومةالقبيلة

عليهافعرض،فرفضتهقيلم!بنثابتي!ممميمسلممحاربنصيب

عليبهالاستعانةفىبضراعتهأمأخوذامنهأالزواجالرسول

مصيبتها.

كانتلأنهاذلكمنالرسولعليحرجلاأنه-الإدمعلامعلماءو!لى

نكاحهن.الإسلاميحلالالئهىالدممبأيأمن

جم!ذاتوكانتأخطببنحيىبنتصفيةاليهوديةمنوتزوج-9

بنكنانةيدعيلرجلزوجةوكانتعاماعشرالسبعةبالغةأخاذ

وقد،افضيربنيكن!زإخفاءفيلكذبهالمسلمينأحدفقئلهالنضير

)ص(النبيسكليعرضتوحينقومهاسبايامنصفيةسيقت

وئزوجها.لنفسهأصطفاها

ملكمنباعتباوهنسهامفىال!ممباياتوؤيعالعربسكاداتمنو!ن

اليمين.

تدعيوكانتسفيانابيبنثحبيبةاممن!أالرسولىولمحزوج-01

وهناكإسالمهابعدقري!ث!منفراواالحب!ثمةألىهاجرترملى!
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قد،عامااوبعينذاتوكانتحبيبةامف!منميتحبيبةوليدتهانحطعت5؟

الإسلا3-علماءيقولكما-الرسولولكنالجمألهنتجردت

المطميحية،واعتنقالإسلا3عنارتدقدكانؤوجهالأنتزوجها

النبيؤواجفكان-بينهماوفرقفأبلتالإسلا3عنيردهاانوحاول

وسلوانا.لهأعزاءهنها

ستةذاتأوملةوكانتالحارثبنتميموذ4)ص(الرسولتعزوج-11

للنبينفسهاوهبتأنهاوقيل،ؤوجهاعنهاماتوبيعأوعشرين

وقيلميمونةأسماهاالأسملهذاالرسولولكراهيةبرةإسمهاوكان

.قرانفيهانزلأنه

استنكحهاأنالنبىأرادإنللنبينفسهاوهتإنمؤمنةواهرأة11

(55)الاحزاب"المؤهنبندونمنلكخالصة

ملكالقبطعظيمالمقوقممرمنلههديةفكانتالقبطيةماريةأما-12

ال!بقبطيةهيومصرآقباطإليئماويةوتنلتمي،الاسكندرية

ملكفكانثالاسلامعليهافعرضأعجبتةوقدالأمرومي!ةمممميحية

منماريةتدمطمولم،طفولتةفيماتولكنةابراهيملهوولدتيمينة

منمعهاجاءعبدبمعاشرةاتهموهاعندماعرضهافيالخوض

عنحديثفيبرأهااللهأنقيللكنوخدمتهاعلييقومكانمصر

مالكهبنأنس

11المؤهنينأمهاتمنماريهتطولا11

أقمعنساءاوبعمنلأكثرالرسولجمعأيضاالصممتشرقونانلتقدوقد

والاجاؤةالاباحةهذها!نالمسلمينعلمأءوقالذلكتجيزلاالاثمريعة

بهنزواجهكانؤوجالهمنعدداانبسببغيرهدونللنبىتخصسيص

بيانه.سبقماعلىجراحهنوئدميلعليهنوالشفقةالعطفلمجرد
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فى.خا!أ.)إ.ىفىمهإء!لأإلرة)2(!

للدماءظأمئاكان(ص)النبيأنإلىالمستشرقينبعضيدهي

منها:أمثلةعدةلذلكويضربونلإواقتهمتعطشا

بدواطدوىمنوهماوعقبةالنضرقتله:الاول!

أنهموغ!-المدينةفي-قريظهبنيقبيلةمنيهوديلسبعمائةقتله:الظلي

إليه.أنفسهمسلموا

كانالاسالمبىالدينبانالأولالمل!عليالمسلمينعلماءبعضوررد

أسيرينقل!كانثمومن،أعدائهجماحيكبحأنيريدوكانعهدهأولفبى

إواقتها.فيوغبةأوللدماءنعطشالايعدالديناسكداءأشدمنهما

بالتعليى.نقومئمنتتبعهالتإليةالسطورففي..الثانيللمل!بألنلممبةاما

لصداليهوديهقريظةبنيقبيلةمعالمسلمونتحالفالأحزابغزوةففي

المسلمونوحفركبيرا،جيشاالأعداءكؤنوقد،المدينةعنالأعدام!هجماث

المسلمينمؤخرةفيفريظةبنيفبيلةموقعوكان،المدينةحولخندفا

الأعداءإلىانضمثالمذكورةالقبيلةأنإلا،عليهمالعدواوتدادمنلحمايتهم

ذلكتملومكنتهمفي،وكانالمؤخرةمنالمسلمينمهاجمةعليالنيةوبيتت

ظهووهم.منالمسلميندرعهيالقبيلةكانتإذالخلفمنالم!مملمينإبادة

اشتدحيثوالاحزابالمسلمينبينقت!ئمهيقملمالغزوةهذهوفى

فان!ممحبت،المئونةونفذتالأحزالمابخيأمالريحوعصفتالشتاءزمهرير

قريظةبنىإستطاعةفبىيكنولم،المسلمينأعداءمنتبعهاومنقري!ث!

المسلمين.جيوشخلفبالمدينةلوجودهمالموقفمنالهرب

وأغلقتهاحصونهاف!تحصنتالئبىفريظةبنيإلىالمسلموناستداو

الأمرانتهىحتىلثص.ديدا،راحصصحاصص-روهاالصمص-لمينأنإلاعدالهم

القاضيحكمهفصدومعاذبنسعدفيهميحكمأنعلي،اتفقوقدباستطملامها

فيالرجالىحب!م!فتم.الأموالوئقسيموالنساءالذواوىوسبيالرجالطبف.تل
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اغاقهمفضربتإليهاجماعاتوسيقواخنادقلهموحفرتبالمدينةإمراةدار

سالتوقد..وحبلالسبعمائةاوالستمائهبينيتراوحكانعددهمإنوقيل

.المحفووةالخنأدقفيأنهارادماؤهم

)ص(محمدالنبيأنالإلمعلاميالتاريخكتببهتحدثنادنيماقيل!

بالحكم.سعدإلىأوعزقدكان

بعضأنإلاالوقائعهذهاوودوا)1(الإسلاصيالتاريخكتابأنورض

ذبحيتمأنيع!لاإذالم!مملمينبيدفتلوامنعددالتقلي!منحاولواالمحللين

وهمابالذبحإليهمعهدالذينالقائلينملثماعرتهزأندونالعددالضدخمهـذا

يتسعمكانبهاتكنلمالمدينةأنعنفضلا،والزبيرطالبأبىبنعدمحه

امرعليهاالترابوإهالةالخنادقفيالجثثدفنأنكمأ،العددلم!ثلاهـا

)2(.أعينهمأمأمقائمةقبورعليالمدينةأهليعيلقكيفاذ.مستبعد

ستلحقكانت-الي!هودخيانةأنيقالأنالمقبولمنيكونوف

إلىالمسلميناطمئنانمعخلفهماليهوديقفاذكاملاتدميرابالصمملمين

لماداولاقدالحربوحىكأنتولو..الخيانةتحدثوفجاه،معهمتحالفهم

ومنوواءهمواليهودامامهمفالأعداءواحدفردالمقاتلينالمسلمينمنبقي

ويقتله.لهعدواحليفهينقلبحينالمرءيتصوومماأبشعالخيانةكانثثم

اليهودإلهكانكيفالكتأبهذامنالأولالجزءفيأوودناولقد

خصومهمطلبولوعبيداالولدانواتخاذالرجالجميعوذبحبقتليأمرهم

الاستسلام.وايهوفعواأوالصلح

ذكرناولقدالوصفلفوقالمطميحبإسمتمتالتىالمجازرا،نلجه

حيثبأرتلميسانمجزرةتتذكرحينإنك،الكتالباهذامقدمةفيبعضها

ائحواحتىوغيلةغدوافرنساانحاءكلفيالبروتستأنيينبذبحالكاثوليكقام

فيهدثماموابنسعدبينوطبقالتماإسحقابنوكطئرلابنالكاهلوالطبريراجع)1(

.الواقديوالنبوبةالسيرة

.مرادعليمحمودنرجمة-وايهودمحمدكتالبافيأحمدبركالناراجع)2(
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فبلماعصرفيالحروببأنالقولإلييدعوكذلككلمنهمالالافطعلي

أما،والذبحالقل!أيضاتبيحالثوراثكانتكما،شئكلتبيحكانتالنهضة

لها..وجودلاايضاوهىالحديثةالمجتمعالتاوليدةفهىالأخلا!يةالمعايير

وايةوفعواومنالأسرىومنهمالبشرهنالالافعشراثذبحفكم

)1(.والمهرالألممرتحلتاوقوعهماوإست!مم!هملهميشفعولمالاستسلا3،

نوعهاكانأياالمجازوهذهنجيزلاالأخلا!يةبمعاييرناالانونحن

أخر.منطقوالثوواتللحرودباولكن

ماكثيراالأخلاقيةالمعاييرهذهفإن-الاخرالجانطباسطىانهدير

وصورالخيانةضروبامامتنهاوبالقطعوهى،الدينيةالمشاعرأمامتنهاو

ملكالتاسعلوي!م!كانالمث!سبيلفعليالاخرالجانبمنوألانتقامالغدر

1242عاموفبىالرومانيةالكاثوليكيةالكنيسةفىمقدسامنصبايلثمغلفرنسا

الذياليهودياللالمودإدانةالكائوليكيةالمسيحيةالشعوبعليأعلنميلاررى

صوووأدنيبأحطمريموأمهتدنيلممهوحاولعنيفاهجوهاالملمغيحهاجم

وقدالهويهمجهولرجلايعبدوثنيألثمعباالمسيحيالشعبواعتبرالاتهاماث

قولةوق!المسيحيالعالمدولكلفبىالتلمودنسخجميعبحرقلويلىاهر

:ملفمهووة

نافذةبطعنةتقتلهأنهواليهودأحدمعللنقاشالوحي!دالأسلوبإن11

محارقفى(هلالجينويقأل)اليهودمنالالافمئاتبأجراقهتلرقيامأنشسكولا)1(

دليل،هولهلخبانئهمالبهودبهؤلاءينكلانأرأدقد-ومدهيحيهو-وبمخاصة

ينتسبمنلكلخياثةهو،والحديثالقديمالتاربختتابععلىاليهودمنهجبانواضح

بوضعقامداودأنالئإليةالصفحةفيتريوسوفاللهوديةللديانةمغايرةامةإلى

-الطوبأفرانفياحرقهمثمفؤوسوحديدونوارجمناشيرتحتزبةمدلنةاهل

دخلالذيالتحريفوانظر/r'03،ا12/920إصحاحالئانيصموئبلسفرانظر

التالية.الصفحهفيالنصعلي
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")1(.السيفإليهيصلماأقصىإلىبطنهفي

من2.إصحأحالتوواة-التثنيةسفريقولاليهودعند-المقابلوفي

:41الم.

أجابتكفإنللصلحاشدد!ائحارلهاكيمدينةهنتقترل!حين11

وإذالك،وتسئطهدللتسخيرلكتصفيهاالموجودةالشعوبفكللكوفتحت

النساءوأهاالسيفبحدذكورهاجميحفاضربيدكإلىإلهكالربدفعهعا

ائكا!غنيمةوتالحنلنفدممكفتفنمهاالمدانةفيو!طوالأطفار،وال!هائم

.11الهكألربأضاهاألتى

عنيقول31لم92/35اياتأ2إصحاحالثانىصموئيلسفروفى

:داودحياربهااللتىالشعوب

وحاربها!!وبةمدينةا1إلىوذهبالشعبكلداودضح11

منالثميرتحتووضعهم)2(.وأمرهمفيهاالذياللئمعبوأخرجوأخذها..

بنيمدنبجميعصنعوهكذاالاجرأتونفيحديدوفؤوسحديدونواوج

)3(.ااعمون

)1(.Joh of Join viii - the Life of ، Louis

باليهودهتلرفعلكمانماما-الطولباأفرانفىأحرفهمأصيالاجرأتونفيامرهم)2(

افرانه.فياحرفهمحين

الاياثفيالمدونةالعباراتالبروئسئانيةالغربيةالكنيسةحرفتفقدالائمديدلكطعف)3(

فيالمتنفىالمذكوربالنصالورادةو12إصحاحصموئيلسفرمن92،3.031

الجي!ث!كلداودفحشد:يليكماالنحربف!وردوفداللئمرفيةللكنيسةالقدبمالعهد

بالمعاولالعملعليهموفرضاهلها..واسلعبدوافتئحهاوهاجمها"رئه11إليوأنطلق

ونوارجمناشيرئحتووضعهم"منبدلا"..ب10510101والمنا"

للكنيسةالقديمبالعهدالمدونالنصانونتقد51الاجراتونفىحديدوفؤوسحديد

.الذكوربقلريامرهمكماناليهودإلهلأنالأصحهوال!ثمردية
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الغرأنعسق3-قص!

فيالطبرىمنهانذكرال!مميرةكتبمنالعديدفيوردلئأالقصةهده

ورغماللمميرةكتالبامنوغيرهماطبقاتهفبىسعدوابنوالملوكالرسلتأريخ

الألوهيةعقيدةعليهقامثالذيالمنطقتناقضلانهاأوفضهاأكادفإنىذلك

اعتبأووفىالتوحيدفىالإسلا!غيدةينادضقبولهاولأن،الاسلامفي

..بألنهوشرككفرا!اصنامعبادة

قريقتجنبواىلمامحمدا)ص(أنالسيرةكئابرواهاالتيوا!مة

تحالفهميضمنحتىالأصنمامعبادةفييهادنهمأنوأىللمسلمنوالذائهمله

المجتمعينوالمطملمينفريشعليفقرأالكعبةحولساحةفييومافجلسمعه

الئالئةوهناةوالعز!ا!تأفرأيتم11فولهبلخحتىالنجمسووةحوصله

تلك11بهجاءأخرفولابعدهماأضافثم91،02الايلانوهما11اةخ!ريا

وسجدكلهاالسووةوأكملمضىثم11لترتجيشفاعئهنوإنالعلاالغرانيق

أنهؤلأءوأعلنوالقرشيين،المسلمينمنجميعهمالقومفلممجدنهايلهاعند

فيذلكذاعوقد)ص(محمدإلهعندلهمتلئمفعالهةأصنأمهمفيواىمحمدا

لبقائهمسببايجدوافلمالمسلمينمنالحب!ثمةإليالمهاجرينبلغحتىالقوم

الهتهم.بذكروقري!قمحمدبينالوفاقتمأنبعدبدينهمهربا

بيتهإلىذهبأنبعددولهعنأرتد/)صمحمداأنذلكبعدقي!ئم

لهفقألهالنجمسورةأاصالنبىعليهجبردلافعرضعليهفنز!لنف!ممهوخلا

وأنالعلاالغرانيقتلك؟"إلبىمشيراالعبأرتبنبهاتي!حنأوجف-لم!بريىجى

!نونكشطدواوإن".التإليةالاياثابيهأوحيثم...محلترتبلثص-فاعتهن

ث!تناكأنولولاخيللاتخذوكلاوإذاعرهعلينالئفترىإليكأوحيناالذهي

ئمالمماثوضفاألحياةضفااككدأكإذالاللاشيئاإليهمتركنكدتلقد
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اوبذلكأ75إلي3منالايالتالإسراء1)سووة50!مررامحينالكتجدلا

أصناماباعتباوهاالهتهميطمبوشرعبهلفظمالتصحيحقري!ث!إلىعاد

أرسلناوط11الحجسووةمنه،3ه2الايتيينذلكفبىنزلتإنهوثهـل

فينسخأهنيتهفىالشيطانألقىنمنيإذاإلان!ىولارسولامنفبلكهن

الفيهاليج!"حكيمعلمواللةءاياتهالمحهيحكمثمألاثميطان!لقىهاالته

لنبىالظالمينوإن!الولههموألقاسيةهرض!الولهمفيللذينفتنةألائميطان

11بيدشفاى

صدفهاتؤكدأنهازعموابأدلةالغرانيقحديثالصممتلئمرقونتناولوت

قدالحبشةإلىالمسلمينمهاجريأنمنمويروليمالططيرفالهماذلكومن

ويردوالقريلثعيين،محمدبي!نالالفاقسماعهملدىأشهرئلاطةبعدعادوا

عمرإسلامب!ممببكانالحبشةمنالرجوعبأنذلكعليالمسلمينعلماء

ثووةبسببإنه.وقيلوالروعالخوفعنهمفذهبالم!مملمينأعزالذ!

انكماالغرانيقمسالةفيتنزللمبيانهااللمعابقالاياتبأنقيلكماالحبائمة

،البيانلممالفتىالعبارتينوجوديوافقأنيمكنلاالنجمسورةاياثسياق

الجميلالشابأوالطائرهوالعربيةاللغةفبىالغرنوقمعنيأنعنفضلا

إله.بهايوصفولا

منالدهيركتالباإليمدفوعةفصةأنهاالمسلمينعلماءيقولكما

محاوبتهمجألكلفيالقرانيعلنأنشئفيالمنطقمنليلىلأنهالحيهود

لهمن!ثمفعالههويعدهاأصناههمشانبإعلاءالوثنيينلبهادنياتىثمللوثنية

الماناوأضعفهمتعقلاالناسأقلعليهيقدملاأمرذلكاق..القيامةيوم

إ!نهبسببالتعذيبذاقالذي)ص(محمدالنبىصفاتمنذلكوليس

كفر.يعادلهلاكفراالأوثانعبادةواعتبرالالهوحدانية
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حيالد:الإلمميرمتبىحباةاليوالفزوأتياألسرأ"

محمدبهابدأاللتيوالنزوالتاالطمراياأناغبرمنالمستلثمسرقينهن

سرايامئلالذلكويضربونالاخرينونهلباالسطوعليواضحةد!ةاصا

الإستيلاءمنهاالهدفكأنحيلثبدووغزوةالحاوثابنالثهوعبدحص!زة

بنفسهقاداصامحمداأنويضيفونونوقبضائعمنالقوا!لتحملهماعلي

عليللإ!ممتيلاءجمحعاثليرةمنأميةيقودهاكانقا!ةتراضلا!"وية

فىأخري!افلةلاعتراضجحلئ!بناللهعبدكلفوأنهونوفهحابضسسأئعها

السطوعلييقومكانالذيالأوليالجاهليةمذهجوهـوءال!ومالأشهر

يحترملممحمدبينماالحرمالأشهريحترمكانالجاهليةعهدإنبلوالن!ب

بهاجاءالحرمالألثمهرفيالقتارلهمئبيحايةكتببلالأشهرهذه

عنوصدكبيرفطفتالتفطفتالالحرامالشهرعنيسألونك11

والفتنةاقهعندأكبرمنهأطهوإخراجالحراموالمسجدبهوكفرافةسبذلى

.(217ابقرة)"القذلهنأكبر

قبيلمنهي،الغزواتوالسرايابانذلكعليالمسلمينعلماءوررفى

سلبيادينالي!م!والإسلا3،للمسلمينحلالكافرينفأموال،العادلةالحرب

سكبادةأجلمنالجهادمبدأعليجمومضروويأمرالدماءوإرافة،كالمسيحية

أنيريدظألماعدوايهاجمأووطنهعنالإنسانيدافعوكما..الواحدالثه

أودياوهمناخرجهعدوايهاجمأودينهعنيدافعأيضافالإنسانمنه،ينال

ذلكعليردالمعتدلينالمستشرقينبعضإنبلالوئنيةعبأدةفىانخرط

نجاجئكلا!دية622سبتمبرفيالمدينةإليمحمدوصلفقد11بقوصله

واجهتفادمةخمسلسنوالتأحياتهعليالخطرلىاستمربإجوبةالموثمن

حربقائدمحمداتتخيلماغالبأالغربوفىالإبادةإحتم!الأههخلالها

أماالسلاحبقوةلهكاوهمجتمععليالإسالمليفرضبلمميفهيلوحماضيا

فييكأفحونالاوائلوالمسلمونمحمدكانفقدمختلفهجدفكانثالحقسيقة
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كانمطمئوليةعاتقهمعلياخذواقدكانواأنهمكماحياتهمعليالإبقاءلممبيل

العادلةالحرلب!مفهومعلبىيتفقونكثيرينمسيحيينإنبلحتميا،معهاالعنف

الطريقههيوسيلمميكوهلالرامث!ضدالصمملحةالمعركةانيعلمونلأنهم

الاخرالخديديرسلبياديناالإسلا3يكون!أنمنفبدلاولهذاالمؤثرةالوحلدة

)1("والظلمالطغيانيقال!دينفهو

:لمستشرقيونوأهحمد"

حلولقبل)ص(محمدبالنبىولابالإسلامكبيرااهتماماأوربات!مد

إسمالبدايهفيعليهوأطلقوا،محمدإسمشاعئم،الميلادىالعاشرالقرن

هومسبقبهدفالباحثيينبعضقبلمنالإسلامدراسةوبدأتماهاوند"

للمسيحية.عدائههنزعموهمابطمببمنه،النيلمحاولة

ساذجةبداياتمحمد)ص(وعنالاسلامعنالمسيحيةالكتاباتبدايةو!ئت

بتثريبقام)ص(محمداأنإدعوافمثلا،الخرافيةكالأساطيربدتسطحية

تنزلالقدسووحأنيبدوحتىأذنيهمنالباؤلاءحباتإلتقاطعليحمامة

حيثينتابهالذىبالصرعمريضاكانإنهوقيل،بالوحيلهوتهملم!عليه

الوحيانلألباعكهيدعيالصرعنوبةتزابلهأقبعدئمالعر!منهيتفصد

عليه.هبطقدكان

منهربسرجيوسيدعىالمسيحيةرهبانمنوجلاأنوقهـأيضا

يصوغهاحيثالديانالقأسراومحمدايلقنوكانالعربيةالجزيرةإليبلاده

اثه.منننزيلأنهاويدعبىفصيحةعباواتفى

البعضا!نبلعليهالخنازيربعضهجومبسببماثأنهأيضاوقي

العرلباإليجاءالمسيحيةوهانمنبطريركإنهوق!عروبتهفيشكك

Karراجع1() n Arm rongعنانىمحمدالدكتورترجمه(محمد)كتابهافى

نصروفاطمة
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الصمميحيةبهلينافيم!الإسلاصيالدينوابتدعقري!ق،منأنهمدعياوخدعهم

ئمةعلييقوملاالذىالمغرضالعداءوؤادالبطاوكةأحدمنهاطردهالتي

منالعديديدعليالإسلا!يةالفلسفةانتلثمرتأنبعدنزيهةمحايدةابحمالث

هذهعارضثحين،والمعتزلةرشدوابنسيناوابنكالغزإليالمسلمين

وابنالنههوالمطميحانمعلنابول!م!بهانادىالتيالمسيحيةالأفكارالفلسسفة

المسلمينضدالمتشددبناكبرمنالتاسعلويسوكان،القدسوالروحالنه

منالعديدأحركتالتيالتفتيقلمحأكمالأولبىالبذوةوضعالذىوهو

رشد.ابنكتبهمايتابعونكانواالذينالمطميحين

عليم!مملموجودأن()5013/1314الخاهسكليمنتالباباوأعن

عليالمسيحينالكتابأقالمتقتصرولم)1(فهإهانةيتبرالمسيحيةالأوض

ملحمةدانتبىفكئبالشعراءإليالروحهذهانتقلتبلبالإسلا3التنديد

الجحيممنالمتدنيةالئامنةالدوجةفبى)ص(محمدامصوواالالهيةالكوميديا

لالطيانالمقارنبالبحثعلا!ةلهيكنلمالاثماعردانتيانرغم

فيه.وأجادالشعرعشقبالووائةمسيحىمجردكانوإنصا

فيالصمميحيةلكق!الباعرضهاخصالفرنسيةلاروسموسوعةوثي

ممعنساحرإنه)ص(محمدعنكتبثعشرالتاسعالقرنمنالأولالنصف

حقليقلهفيوهوالنياق،وي!صرقالقوافلعلييسطوالخلفيالفسادفي

منلينتقمجديدادينافاخترعالبابويةكرسيإليللوصولينجحلمكاردنيال

.)2(ؤملائه

مصنوعكصنم)ص(هحمداالمسيحيةالدينيةالاغيأتبعضو!رث

إليالصممتشرقينكتاباتبعضذهتبليعبثعونه،المسلمينوأنالذهبمن

.الواحدةللمرأةالأؤواجئعدديبيحالإسلامأن

Karenالسابقالمرجعراجح1() Armistrongمحمد.سيرةفى

هيكل.حسينلمحمدمحمدحياةانظر)2(
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الاسلا3عليالبابوالتووال!ثدهراءالمسيحيونالكتابحكموهكذا

حئىبعدئرجمقديكنلمالكريماقرانأنوغمبالهرطقةمحمد)ص(وعلي

فقراتهيالمتنائرةالترجمالتاكانلتأوإنما،أمرهمنبينةعلييصسبحوا

دينوانهالمسيحيةضدالإسلا3أنإبراؤإليتهدفالقرانمناختيرت

ويشجع،والنهبواللمملبالسطوويستهدفالدماءسفكعلبىيقومإرهابي

الجنسية.الشهوالتماعلي

أنبعدتتواصلالحضارالتطوبدأتاورباتغزوالئقافةوقعةب!داتئم

الدينيةالنزعةعنفضلا،الحديثةالنقلولممائلباخترأعلإنتقالهاالطريقمهد

الكتاببعضعند-طريقهااخذلتاالولممطيالعصورسادثالتىالمتنطعة

الملممتشرقونفكباخر،منحييتجهالإستشراقفبدأالزوالالبى-المحايدين

عليأوالاوراعتنقواانهمإليكيخيلقدحدالبىونزاهةبحيدةالأسالمعن

أديانهم.هجروأالأفل

يكونأنالقرانعنفيهنفى،محمدحياةمؤلفهمويروليمسير!كتب

الالب!المست!ثمرقذلكواكد)ص(النبيبعدالتبديلعليهأدخلاوحرفقد

المسيحية،اعتنقوقد-الفون!م!بيترإسمهيهودىوكتبهامروهونلامنس

أوتوالمؤرخوكتبمحمدا،يعبدونولاالخالقاللهيعبدونالمسلمينان

المسلمينانإليفيهاانتهيمحمدوعنالإسكعنمستفيضةأئ!حاثأفرايزنج

عليحملأخريمؤلفالتفيبيترلكن-الأصناميعبدونولاأدلهيعسبدون

والمسيحيةالإسلامبينالدينبىللصراعالطريقوفتحشعواءحملةالأسلا3

وغيرهمواتومونتجيمريأومسترونجوكأوينماسيههنريوكتب

فيفولتيرفرانسواكتبهماننسيولاالحياد،منقليلغيروبقدوبموضوعية

مؤلسمابأعلباره()صمحمدعنفيهودافع11وروحهاالأممأخلاق11كتابه

ت!ممأمحيتجأوزبمأللتلمدامحيتسعالاسلا3وأنحك!يمعدالنهيلدين
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أناستطإعوقد،وايسكىيعقوبيوهأنالم!ممت!ثعرقكلئهوما)1(المسيحية

.)ص(ومحمدال!هبينالروحانيةالصلاتيصوو

ضوءمنهاينبعثنورطاقةيفتحواانالصممتشردتينبعضحاولوقحد

كوويانوهنريوجيبماسينيونلوي!ىمل!الإسالمتعإليمعليخافت

منالصمملمةالشريحهان11ق!الذىسميثكانلويلوويلفريدوهودجسوق

وخلا!اونقيأوحيوياقويأالاسلا3كانإذاإلاتزدهرلاالاسلاصيالمجتمع

)812"ودممليما

ارهسترونج:كار!نوتالولط"

محمدلدىوكانمركبةأبعادوذاتالمشاعرفويةشخصيةمحمدأإن11

الأفرادكلعلبىبانهتامةقناسكةوعل!،عظيمةوسياسيةووحانيةمواهب

الغضبيتملكهكان..بينماعادلامجتمعايقيمواأندينهإلىينتمونالذين

أضفواقدالغربكتالباكان!إذوالحنانبالمحبةمفعماكانانهإلااحيانا

هذهمحمدشخصيةعلبىيضفوالمالم!مملمينأنإلاقداسةالمسيحعلي

ولكنأبداضحكالم!مميحأننقرألمنحن..كهمساوياتجعلهالتىالقدألممة

لوفاتهويحزنابنهويقبلوالأطف!لهالمقربينويداعبيبتطممكانمحمدا

أ!ممنويعدإنسأنامحمد..كاناصدقائهأحدمأتحيسنبشدةويبكي

.)3(05!التاويخجماقرة

عنوكلبواالأسلا3اعتنقواقد6المستشرقينبعضإنبالذكروجدرر

باسممسرحيةكتبقدكانفوقيرلأن-المسيحييناغضبفولتيركئبهمالكنو)1(

غدانهالاشعواء،حملةمحمدالنبىعليجمهاحملو1741سنهالت!باومحمد

ولكنهموضوعلابكونأنحاول1751سنهنشرهوالذ!وروحهاالامماخلاقكلئابته

للاطمملا!.الرافضةمسبحيتهمنالتخلصيدمملطيعلم

Islamراجع)2( in Modem History

Muhammadارمدمنرونجكاوينالكاتبةمؤلفراجع)3( A Biography of the

Prophet
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والدكئورةوجرمانوسوؤونستينوكزنكوفبوكهاوتملر)1(ووواكفهم

وغيرهم.الأزهريةساميةسميتالتيوارزولايان

Guibertالمتعصبيينالمستشرقيناشهروهن of Nogentوهيلد

الخرافاثمنمجموعةكتاباتهموكانثوالتروالشاعرليمونزاسقفبرلتأ

نن!مميلاكما)ص(هحمدشخصيةأوالإسلاصبىالتاويخفيلهاسندلاالتسي

بعضانغيرئوماس!،توسكانوالمست!ثرق،دانثولوأندوياالمستشرق

وفىالمجحفينالمست!ثمرقينضمنلامان!م!الأدبأيضعونالصمملمينالكتاب

فلهوزنويوليوس(فرنطميمست!ثمرق)لوبونجوستاففإن.الاخرالجانب

امتدحواالذينالمستشرقبنأوائلمنيعتبراق()2(الحديثالعصسرفي)

.محمد)ص(والنببىالا!م

الوكوفعدمالمست!ثمرقينكتبمنعلليهاطلعناماجماعصنوفري

فيها،العقلىنعصانيجبوإنماقدحاأومدحاتضمنتسواءقماراكها!ند

والتحلبل!.والدراسةبالفهمإلايتاتيلاالعقلهوإعمالى

Williamالمنصفلنالمستائرفينمن)1( of LripoliايضاومنهمOtto of freising

فيجاءماب!ثمدهانئقدالأخبرهذاولكن-كربستومونتاوفنيكروس-وأيضا

باركففدسميثأما-الجنهووصفالمواريثونظامالقمرإنشقاقعنالدوآن

ا!اروبيه.الحضارةسكليافبالهماوالاسلا!بةالتعإلبمعنتركياانطملاخ

المدبنة،فيمحمدمنهاالكنبمنالعديدالاسلا!يةللمكتبةفلهوزنيولبوساخسرج)2(

المدينه،فيللجماعةمحمدتنظيم،الأورقبلوالمدينة،العربيةالجاهليةمنوائار

وسقوطها.العربيةالدولة
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الموببمالكوآفيفإلا!أفركيدالتطابؤ

المئطابقةبالاياتحفلقدالقرانأنإلىالمستشرفينبعسضيذهب

واحداالموضوعفكانالأحداثأوللقصصسرداتضمنتوالتي

المواقعمنعديدفىوالصيأغةالموضوعكانأومتعددهبصياغات

متطابقين.

وأنالنصفإليالقرانحجملنقص!وفعلوالتكراوهذاأنواضافوا

فضلا،الكليةالمساحةعلىسكبئاكانبلالقرانيةالقضيةيخدملمالتكراو

.)1(إليهالإلههتماعأوالقرأءةمخدالملليبعثقدأنهعن

مناكثرفيالواحدالموضوعتناولانإلىالمسلمينعلماءوفيهب

فبىوالعبرةالتذكرقضيةيخدمانهكما،المعنىويؤكدالانئباهيثيرسووة

دفعةالقرانالمسلميقراأنالصستحيلمنيكادلأنه،القرانمنكئيرةموأقع

أنفلو،تقث!يرأكثرعليكاملةسورةاوآيالت!بعدةيكتفيوإنما،واحدة

الم!مملميذكرأنالقرانمنهجكانثم،ومنينسي!فمدواحدةمرةيذكرالحدث

.عديدةمواقعفبىبالحدث

لاالذىالتكرارمنخلاقدالقرآنأنإلىاخرونعلمأءيذهبكما

منيخلولاموضعمناكثرفيالواحدالموضوعتناولوانفيهنفع

.المقصودةالمغأيرة

فيالواحدالموضوعتناولفبىالقرآنضهجمنصووانوودوخن

فيوالتوكيدالتطابق11البحثهذااسميناوقد،السووبينمتفرقاتايات

تبحلئأالتيالمتعددةالآياثتطابقمديبيانبهونحاول11الكريمالقران

الصياغة.فياووالمضمونالفحوىفيسواءواحداموضوعا

الأسلام.مرجعهفيهاسيههنرىراجع)1(
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مننقلالقرانأنإلبىالمستشرقينبعضيذهبأضرىناحيةمن

الذيالتعديلبعضمعاوجماملتطابقفىوالشرائعالقصصمعظمالتوواة

الضصبعضبينمقاونةنعرضأنرايناثمومن،المعنىيغيرلا

.الآواءهذهصحةمدىلبيانالكريمالقرانفيوبينهأالتورأةفبىوالشرأئع

المويمالقوآقفل!!التوكيدالتطابق:أ!4

افيالمواضعفىوالتوكيدالتطابقلصورعرض!نايكوقوسعوف

نتناولهافلغموفالأخرىالمواضعأماإبراهيمالأنبياءأببىعنالقرانتناولها

.خاصمؤلففي

إبرأهيم

أخريأياتفىالقرآنعنهوئحدثمرة96القرأنفىإبراهيمذور

-:الاتيةالسووفبىالإلمممذكروجاءإسمهذكردون

،12501260127)1240رقمالاياتالبقرةسووةأ-

03IY4cAO . 1 4 1013600 ro،) ),rr 32 o?(مراتثلاث)

مدنية.والسورة

(33065067068،84059079)وقمالاياثعمرانال2-سورة

مدنية.والسووة

(،130مرتان21ه،ه4)وقمالاياتالنسساءلممورة3-

مدنية.والدهووة

مكية.والدهووة161(74075083،)رقمالايأتالأنعامسورة4-

مدنية.والسووة(مرتانأ741،.)رقمالاياتالتوبةسورة5-
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مكية.والسووه7(96074075،آ)وقمالاياتهودسورة6-

مكيةالسووة68رقمالاياثيوسفسووة7-

.41الايةوحتيمكيةالسووة35()رقمألاياتإبرأهيمسورة8-

حتيالاياتولئابعتمكيةاللمدووة(51)رقمالاياتالحجرسورة9-

إبرابراهيم.عنإلحديث65الاية

مكية.ا!طورة0123(12)0وقمالاياتالنحلدممووةأ-.

مدنية.ال!ممووة(58،"مكيتان"14،46)وقمألاياتمريمسورةأ-أ

6062096(0،بعدهاماو51)وقمالاياتالأنبياءلممورةأ-2

مكية.والسورة

مدنية.اللممووة)26043078(رقمالاياتالحجسورةأ-3

مكية.السورة96()رقمألايةالشعرأءسووةأ-4

مكية.السووة16031()رفمالاياتالكبوتدممورةأ-5

مدنية.السورة(7)رقمالايةالأحزابلمعووةا-6

مكية.الدهووة1(830401090)رقمالاياتالصافالتطسورةا-7

مكية.السورة(45)وقمالايةصسورةأ-8

مكية.السووة(13)وقمألايةالشورىسووةأ-9

مكية.السورة(26)رقمألايةالزخيرفسورة5-2

مكية.السووة(42)رقيمالايةالذارياثسورة1-2

مكية.السورة(37)وقمالايةالنجمسورة22-

مكية.السورة(26)رقمألايةالحديدلممورة23-

مدنية.الللمووة(مرتان4)رقمالايةالممتحنةسورة4-2

مكية.السووة(1)9وفمألايةالاعلىسورة25
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-:إبراهيمتناولتألتىالاياتنصوصبعضنورديليوفيما

:ألبقرةلممووة*

قلفاتمهنبكلماتوبهإبراهيمابتلىوإذ12711-412منثالاب

وإذ"الظالمينعهدىلاينألق!ذويتيومنقالإماماللناسجاعلكإنبى

إليوعهدنامصلىإبراهيممقأممنواتخذواوأمناللنالم!مثابةالبيتجعلنا

وإذ+اللعمجودوالركعوالعأكفينللطائفينبيتيطهراأنوإسماعيلإبراهيم

منهمءأمنمنالثمراتمنأهلهوارزقءامنابلداهذاا!جعلوبإبراهيمقال

الناوعذابإلياضطرهئمفليلافامتعهكفرومنق!الأخرواليومبالثه

منائقبلوبناوإسماعيلالبيتمنالقواعدإبراهيميرفعوإذ+المصيروبئس

العليم"السميعانتأنك

511الايةوفي 1 rولقدنفسهسفهمنإلاإبرأهيمملةعنيرغبومن

11الصالحينلمنالأخرةفىوانهالدنيافياصطفي!ناه

ويعقولبأبنيهإبراهيمبهاووصى33111والابة،132الايةولنى

كنتمأم11011مسلمونوأنتمإلاتموتنفلاالدينلكماصطفىالثهإنيابني

نعبدقألوابعديمنتعبدونمالبنيهقالإذالموتيعقوبحضرإذشهداء

11مسلمونلهونحنواحداإلهاوإسحقوإسماعيلإبراهيمءابائكوإلهإلهك

قلتهتدوانصاوىأوهوداكونواوفألوا135،136الا!نوفى

أنزلاومابالثهءامنا.!قولوا.9المشركينمنكانوماحنيفاإبراهمملةبلسأ

اوتيوماوالأسباطويعقوبوإسحقوإسماعبلإبراهمإلىانزلوماإلينا

لهونحنمنهماحدبيننفرقلاوبهممنالنبيونأوئىوماوعيسىموسى

55مددهلمون
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ويعقوبوإسحقوإلمدماعيلإبراهمأنتقولونأم1411.الاولوفي

كتمممنأظلمومنالثهأمأسكلمءأنتمقلنصاوىأوهوداكأنواوالأسبأط

11تعملونعمابغافلاللهوماالثهمنغدهشهادة

الثهءاتاهأنوبهفيإبراطمحاجالذيإليترألم25811الانوفي

إبراهيمفالوأميتاحيأنافالويميتيحيالذىوبيإبراهيمق!إذالملك

وال!هكفرالذىفبهتالمغربمنبهافاتالصثمرقمنبالشصىيأتيالثهفإن

11الظالمينالقوملايهدى

لماوق!الموتىتحيكيفأونىرلبطإبراطمق!وإذ02611والاق

ثمإليكفصرهنالطيرمناوبعةفخذقالقلبيليطمئنولكنبلىق!تؤمن

عزيزالنهأنواعلمسعيايأتينكادعهنثمجزءامنهنجبلكلعلياجعل

11حكيم

عمرانالىلممووة*

عمرانوءالإبراهيموءالونوحاءادماصطفىالثهإن3311الآ!

11العالمينعلي

التوراةأنزلثوماإبراهيمفيتحاجونلمالكتأبأهليأ611هالايه

11تعقلونأفلابعدهمنإلاوألانجيل

كانولكننصراني!اولايهودياإبراهيمكانما6811الاق،67الاقي

اتبعوهللذينبإبراهيمالناسأولىإن!!الصئمركينمنكانومامسلماحنسيفا

11المؤمنينوليوالنهءامنواوالذينالنببىوهذا

إبراطمعليأنزلوماعليناانزلومابالالهءامناقط!84الا!

منوالنبيونوعيسىموسىأوتىوماوالأسباطويعقوبوإسحقوإسماعيل

11مسلمونلهونحنمنهماحدبيننفرقلاربهم
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منكانوماحنيفأإبراهيمملةفاتبعوااللهصدققل5911الا!

11المشركين

0011ءامناكاندخلهومنإبراهيممقامبيناتءاياتفيه7911الايئ

النساءدمعووةم!

ءاتينافقدفضلهمنألثهءأتاهمماعليالنالم!يحلممدونام5411الا!

11عظيماملكاوءأتيناهموالحكمةالكتابأبراطمءال

واتبعمحسنوهودلهوجههاسلمممنديناأحلممنومن12511الاية

11خليلاإبرأهيمالثهواتخذحنيفاإبراهيمملة

بعدهمنوالنبيننوحإليأوحينأكمااليكأوحيناإنا16311الا!

وأيوبوعيسىوالأسباطويعقوبوإسحىوإسماعيلإبراهيمإلبىوأوحينا

11زبوواداودوءاتيناوسليمانوهارونويونس

الأنعاملممووة*

أصنامااتتخذءازولأبيهإبراهيمق!وإذ11بعدهأوما،74الا!

ملكولتاإبرأهيمنرىوكعذلك11،11مبينضلبرفيوقومكأراكإنبىءالهة

قألكوكبارءأالليلعليهجنفلماالموقنينمنوليكونوالأرضالسموات

ربىهذاق!بازغاالقمررءافلما+الافلينأحلبالاقالأفلفلماربيهذا

الشصم!وءافلما"الضالينالقوممنلأكوننرببىيهدنىلملئن.قالأفلفلما

.تشركونممابريءإنىقومياقالافلتفلماأكبرهذاوبىهذاقالبأؤغة

الصئمركينمنأنأوماحنيفاوالأرضالسمواتفطرللذيوجهبىوحبهلتإني

إلابهلشركونماأخافولاهدانوقداللهفيأتحاجونىفالقومهوحاجه.

مااخأفوكيفتتذكرونافلاعلمماشئكلربيوسعشيئاوبىيشاءأن
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فايسلطأنأعليكمبهينزللممابأدفهأشركتمأنكمتخ!افونولااشركتم

11.تعلمونكنتمأبئبالأمنأحقالفريقين

:811،،83نيتالأاب!

إننشاءمندوجاتنرفعقومهعليإبراهيمءاتيناهأحجتناوتلك11

قبلمنهديناونوحاهديناكلاويعقوبإلممحقلهووهبنا"عليمحكيمربك

نجزيوكذلكوهاوونوموسىويوسف!ماوايوبوسليماندأودذريلته!من

.11المحددهنين

161الأية*

حنيفاإبراهيمملةقيمادينام!ممتقيمصراطإلىربيهدانيإننىقل11

11.المشركينمنكانوما

ألتوبةبهـلعمووه

وقوموثمودوعادنوحقومقبلهممنالذيننبايأئهمألم0711الاسة

ليظلمهمأدثهكانفمابألبيناتوسلهماتتهموالمؤتفكأتمدينوأصحابإبراهيم

يظلمونأنفسهمكانوأولكن

الهاهوعدهاموعدةعنإلالابيهابراهيماستغفاوكانوط14111الايئ

11حليملأواهإبراهيمإنمنهتبرأدثهعدوأنهلهتبينفلما

aAلممووة"

لمملاماقالوابالبشرىإبراهيمرلمملناجاءتولقد11بعدهاوما96الايئ

نكرهمإليهتصللاايدي!وءافلما1111حنيذبعجلجاءأنلبثفمالمملامقال
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قائمةوأمراته"لوطقومأليأرسلناأباتخفلاقالواخبفةمنهموأؤجلغ!

وأناءألدياوليتيقالت"يعقوبإسحقوراءومنبإسحقفبشرناهافضحكت

النهامرمناتعجبينقالوا.عجيبل!ثميءهذاإنشيخابعليوهذاعجوز

11.مجيدحميدإنهالبيتأهلعليكموبركاتهالثهرحمت

.لوطقومفىيجادلناالشرىوجاكهالروعإبراهمعنذهبفطما

يولمعفلممووة*

-:بهاوردحيثيولممفعنئتحدث6والاول

عليكنعمتهويئمالأحاديثتاويلمنويعلمكربكيجتبيكوكذل!ك

ربكإنوإسحاقإبراهيمقبلمنابويكعلىالمهاكمايعموبءالوعلى

11حكيمعليم

بها:جاء38ألا!روفي*

00011.ويعقوبوإسحاقإبراهيمأبائىملةواتبعت11

-:بعدهاماو35الاياتإبراهيملممووة

نعبدأنوبنيواجنبنيءامنأالبلدهذااجعلوبإبراهيمق!وإذ11

ومنمنىفإنهئبعنيفمنالناسمنكثيرااضللنإنهنوب.الأصنام

زوعذىغيربوادذريتيمنأسكنتإنبىوبنا.وحيمغفووفإنكعصاني

إليهمتهوىالناسمنأفئدةفاجعلالصلاةليقيمواربناالمحرمبيتكعند

نعلنومانخفيماتعلمإنكوبنا.يشكرونلعلهمالئمراتمنوارؤقهم

الذىلثهالحمداللممماء.فيولاالأرضفيشيءمنالثهعلىيخفيوها
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اجعلنيالدعأء.وبلسميعوبياءنوإسحأقإسماعيلالكبرعلىلىوهب

للمؤمنينوولوالدىلياغفروبنادعاء.ولقبلربناذويتيومنالصلاةمقيم

11الحسابيقوميوم

الحجرلممووة*

إبراهمتبائ!يروعنلوطوسلعنليهاوها51الاالآتئحدث

نصوصها:يلىوفيمابإسحاق

منكمإنأقلس!أفقالواعليهدخلواإذ.إبراهيمضيفعنونبئهم11

أنعلىأبشرتموذ!.ق!عليمبغلا3نبلثهركإناتوجللاقالوا،وجلون

.ق!القانطينمنئكنفلابالحقبشرناكقألوا.تبشرونفبماالكبرم!ممني

قالواالمرسلونأيهاخطبكمفماق!.الضالونإلاربهوحمةمنبقنطومن

امراتهإلا.اجمعينلمنجوهمإنالوطءال.إلامجرمينقومإلىارسلناإنا

11الغابرينلمنإنهاقدرنا

النحلىسووه"

-:021الإيةوفي

.11الصثمركينمنيكولمحنيفادثهقانتأامةكانإبراهيمإن11

-:231الايةوفي

11.المشركينمنكانوماحنيفأإبراهيمملةاتبعأنأليكأوحيناثم11

مريمسمووة

،46-41فقطايتينفىإبراهيمإلمممذكر-05حتى41منتالاب

غه:-تتحدث5.حتىالاياتباقيولكن
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أبتيالأبيهقالإذ،نبيأصديقاكاقإنهإبراهيمالكئ!ابفيىوادكسر11

منجاعنيثدإنىأبلت!يا5شيئأعنكيغنيولايبصرولايسمعلاماتعبدلم

إنال!ثميطانتعبدلاابتيا5لههوياصراطأأهدكفاتبعنييأتكلمماالعلم

منعذأبيمسكأناخافأبيأبتيا،عصيأللرحمنكانال!ئميطان

لملئنإبراهيمياءالهلىعنانتاراغبقال5ولياللشيطانفتكونالرحمن

بيكانإنهوبيلكساسلغفرعليكسلا3قال5ملياواهجرنبىلأوجمنكئنته

بدعاءأكونألاسكسىوببىوادصالثهدونمنتدعونوماوأعتزلكم5حفيا

ويعقوبإسحاقلهوهبناالنهدونمنيعبدونومااعتزلهمفلما+شقياربي

11نبياجعلناوكلا

:85لايةا

معحملناوممنءادمذويةمنالنبينمنعليهمالالهأنعمالذينأولئك11

ءابأثعليهمئتلىإذاواجتبيناهديناوممنوإسرائيلإبراهيمذريةومننوح

11وبكياسجداخرواالرحمن

الأنبياءلممووة"

:72الايةحئىبعدهاوها51الاية

وقومهلأبيهولإذ.عالمينبهوكناقبلمنوشدهإبراهيمءأتيناو!11

لقد.قالعابدينلهاابأءناوجدنأفالوا.عاكفونلهاان!ئمالتىالتماثيلهذهما

اللاعبين.منأنتأمبالحقاجئتناقالوا.مبينضكلفيوءاباؤكمأنتمكنتم

منذلكمعلىوأنافطرهنالذيوالأرضال!ممماواتربوبكمبلقال

إلاجذأذافجعلهم.مدبرينتولواأنبعدأصنامكملأكيدنوتالنه.اللئماهدين

الظالمين.لمنإنهبالهلتناهذافعلمنقألوا.يرجعونابيهلعلهملهمكبيرا

الناساعينعلىبهفاتواقالوا.إبراهيملهيقليذكرهمفتىلمممعناقالوا
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كبيرهمفعلهبلكال.إبراهيميابألهتناهذافعلتءأنتقالوا.يشهدونلعلهم

الظألمون.أنتمإنكمفقالواأنفسهمإلىفرجعوا.ينطقونكانواإنفاسئلوهمهذا

دونهنأفتعبدونق!.ينطقونهؤلاءمأعلمتلقدرؤسهمعلىنك!دهوائم

أفلاالثهدونمنتعبدونولمالكمأف.يضركمولاشيئاينفعكملاماالله

برداكونبىناريأقلنا.فاعلينكنتمإنءالهتكموأنصرواحرقوهقالوا.تعقلون

ولوطأونجيناه.الأخ!ععرينفجعلناهمكيدابهأؤادواو.إبراهيمعلىوسلامأ

نافلةيعقوبوإسحاقلهووهبنا.للعالمينفيهاباوكناالتيالأوضإلى

11صالحينوكاليجعلنا

ألحجلمعووةم!

-:62لايةا

بيتيوطهرشيئ!ابيتشركلاأنالبيتمكانلابراهيمبوأناوإد11

.11السجودوالركعوالقائمينللطائفين

-:87الالة

منالدينفيعليكمجعلومااجتباكمهوجهادهحقأللهفبىوب!وا11

ليكونهذاوفىقبلمنالمسلمينلممماكمهو..إبراهيمأبيكمملةحرج

00.11عليكمشهيداالرسول
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ألشعرأءسووة"

-:هاليوها96الآية

نعبدقالوا"تعبدونماوقوههلأبيهفلإذ"إبراهيمنبأعلي!وادل"

أوينفعونكماو"تدسنإذي!مممعونكمهلف!"عاكفينلهافنظلأضناهأ

كنتمماأفرجمتمق!.ينعلونكذلكءاباكاوجدنابلقالوا"يضرون

الذى"العالمينربإلاليعثوفإنهم.ا+!دهونوءابأؤكمأنتم"ئععبدون

."يطينفهوخلتني

العنكبوتسووة"

1الاية Iهابصهاو:-

كنتماعنلكمخيرذلكموائقوهالالهاعبدوالقومهق!إذوإوراهم11

منئعبدونالذيناءنإفكاوئخلقونأوثانأالالهدونمنتعبدونإنما"تعلمون

ابيهلهواشكرواواعبدوهالرؤقالالهعندفابئغواوزقالكميملكونلاالثهدون

البلاغإلاالرسولعلىوماقبلكممناممكذبفقدتكذبواواءق"ترجعون

.11المبين

-:هاليوها13الاية

القريةهذهأهلمهلكواإنأدالوابألبشرىإبراهموسلنأجأعتولما11

لننجينهفيهابمنأعلمنحنقالوالوطافيهاإنقل"ظالمينكانوااهلهااق

11الغأبرينمنكأنتامرأتهإلاوأهله

:7الأيةالأحزأبلممووةء

وموسىوإبرا!نوحومنومنكميثأقهمالنبينمنأخنعنساوإد11

11.غليظاميئاقامنهموأخذنأمريمابنوعيطمى
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-:!هاوما83الايةالصافاتليعووة"

لأبيهقلإذ"سليمبقلبربهجاءإذ+لإبراطمشيعتهمنوإن11

برلبطظنكنمفصا"تريدونالنهدونءالهةائفكا،تعبدونماذاوقومه

مدبرينهعنهفتولواهسقيمإذىفق!"النجومفينظرةفنظرهالعالمين

ضرباعليهمفراغ"تنطقونلالكمها"تاكلونألافق!ءالهتهمإلىفراغ

وماخلقكموالثه"تنحتونمااتعبدونقال"يزفونإليهفاقبلوا"بإليمين

لنجعلناهمكيدابهفأوادوا"الجحيمفيفألقوهبنيانألهابنوقالوا"تعملون

الصالحينمنليهبولبا"سيهدينربيإلىذاهبإنيوقل"الأسفلين

المنامفيأرىإنيبنيياق!السعبىمعهبلخفلما.حليمبغلامفبائمرناه"

منالثهشاءاقسئجدنيئؤمرماافعليأبتق!لريماذافأنظرأذبحكأنبى

صدقتقد،إبراهيمياأنونأديناه"للجبينوتلهأسلمافلما"الصابرين

بذبحوفديناه+المبينالبلاورالهوط!اإن"المحسنيننجزيكذلكإنأالرجما

نجزيإبراهلم.كذلكعليور"الأخرلنفسيعلسيهوتركنا+!لم

الصالحينهمننبيمابإسحقوبائمرناه+المؤمنينعبادنامنإنه"المحسنين

11مبينلنف!ممهوظألممحسنذويتهماومنإسحقوعليعليهوباوكنا

!ها:وما،هالايةصسووة"

إنا5والأبصاوالأيدىاوليويعقوبوإسحقإبراطمجمدناواذور11

.الأخياوالمصطفينلمنغدناوإنهمالدأوهذكريبخالصةاخلصناهم

:13الأيةالشووىلممووة"

وصيناومااليكأوحيناوالذىنوحابهوصىماالدينمنلكمشرع11

عليكبرفيهتلفرقواولاالدينأقيمواأنوجمسىوموسيإبراهـيمبه

11ينيلبأمنابيهويهدييشاءمنابيهيجئبيألثهإليهتدعوهموماالصئركين
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:27والأية26الايةاوخرفلممووةب!

الذيإلا،تعبدونممأبراءإننيوقومهلآبيهإبراهيمقلوإد11

11لمميهدينفإنهفطرني

!رها:ماو،2الأيلأالذأوياتلممووة"

فقألواعليهدخلواأبت"المكرمينإبراهيمضيفحديثأتأكهي11

فقربه"سمينبعجلفجاءأهلهإليفراغ"منكرونقوملمملا3قاللعملاما

عليمبغلا3وبشروهتخفمالاقال!اخيفةمنهمفاوجلم!"تأكلونألاقألألي!

كذلكقالوا"عقيمعجوزوقالتوجههافصكثصرةفيامرأتهفاقبلت"

إناقالوا"المرسلونأيهاخطبكمفماول+العليمالحكيمهوإنهربكقل

ربكعندمسومة+طينمنحجاوةعليهملنرلممل"مجرمينقومأليأوسلنا

بيتغيرفيهأوجدنافما"المؤمنينمنفيهاكانمنفاخرجنأ،للمسرفين

ا!يم.العذابيخافونللذينءايةفيهاوتركنأ،الم!مملمينمن

النجم:لممووة*

موسيصحف!فىبماينبألمام3611الان

11وفيالذيوأبراهيم3711الاية

عفالصلإلكبر

النبوةذريتهمافيوجعلناوإبراهيمنوحاأرسلناوف26:11الاية

.11فألممقونوكثيرمنهممهتدفمنهموالكتاب

الممتحنةلممووة"

قالواأ؟معهوالذينأبرأهيمفيحسنةاسوةلكمكانتف4:11الا!

وبينكمبينناوبدابكمكفرناالثهدونمنتعبدونوممامنكمبرءأؤاإنالقومهم
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لأستغفرنلأبيهإبراهيمقولإلاوحدهبالثهتؤمنواحتىأبداوالبغضاءالعدواة

11المصيروإليكانبناوإليكتوكلناعليكربنالئبئمنالثهمنلكأملكومألك

ألاعلي:سووة*

81الايةقبلهاونذكر-91الاية

وموسيإبراهيمصحف.الأولىالصحفلفيهذاإن11
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قيدليق

يلى:مالنايبينألسابقالسردمن

لاسورةمن4Aالايةمعئتطابقتكأدالبقرةسعووةمن136الايةانأ-

.عمران

الإسمفىالإيمانألس!منتعدأنهاالايةعليالإطلاعمنويبدو

الايةففي-التغييرتحتمللالأنهامتطابقايكونيكادتكراوهاكانثمومن

48إلايةوفي)ابيناأنزلوما(قل84الايةوفي)بالنهأمناقولوا13611

.(...الخوإسماعيلإبراهيمإلىأنزلوها(عليناأنزلوما

البيثعنالحديثتتناولالبقرةسورةمن124/127منالايات2-

الموضوعوتكرو،والثمراتبالخيرمكةلأهلإبراهيمودعاء(الكعبة)

متغايرةالصياغةلكنوإبراهيمسورةمنبعدهاومأ35الاياتفيذاته

.الآياتفقراتبعضفبىالمضمونفياختلافوجودعنفضلا

حنيفاكانبلنصرانياأويهوديايكنلمإبراهيمأنالقرانآياتأكدت3-

البقرةسورةمن135منهاايالتعدةفيواضحابرزالتاكيدوهذامسلما

الايةوراجع)عمرانالسورةمن67،68والدممووةذاتمن41.و

(عمرانالمن6ه

عبادةسكليإبراهيمإعراضالكريمالقرانفبىعديدةايات4-تناولت

منها:نذكرسووةمنأكئرفيالموضوعتناولتكروحيثالأوئان

سووةمن5.لم41منوالاياث-الأنعامسورةمن74الآية

بعدهاوما96الايةلمالانبياءسورةمنبعدهاوما51الايات-مريم

62الايةالشكبوتسورةمنبعدهاوما16الاي!ةال!ثدهراءسووةمن

مختلفة.الصياغاتأنيخرالزخرفسورةمن

t I I
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قومإليارسلواالذينإبراهيمضيوفسووعدةفىالكريمالقرانعرض5-

الاتية:السورفيالأحداثهذهذكرفجاءبإسحقإبراهيموب!فروالوط

.هودسورةفنبعدهاوما96الاية

الحجر.سووةمنبعدهاوما51الآية

.العن!كبوتسورةمنبعدهاوما31الاية

.الذأرياتسورةمنبعدهاومأ24الآية

عرضفيوالاختالف،الصياغةدونالموضوعشملوالئطابق

.الزيادةأوبالحذفإمأيلممييراكانالموضوع

فبىالإعجاؤألمس!منتعدللأ!طفاظالتركيبيةالصياغاتكانتإذاإنه6-

الموضوعتكراوفإنالصمملمينعلماءذلكعلييجمعكماالقران

إعجاؤهأسراومنسرلبيانالقراناهدافأحدتكونقدمختلفةبصياغة

المساحةعليعبئاكانالتكراوأنإليالمستشرقينبعضيذهببينا

تناولها.التىالموضوعاتوعليللقرأنالكلية

:القرانفىالأ!مأسماءبض"

114إدمدرائيل11لفظذكر-أ rمرة.

مرة1131إسماعيلط11لفظذكر2-

مرة1152ادم11لفظذكر3-

مراثثلاث11جبريل11لفظذكر4-

.مرة1177جهنم11ولفظمرة1125الجحيم11لفظذكر5-

مرة1122الجن11لفظذكر6-

مرة1196جناث11لفظوذكرمره1166الجنة11لفظذكر7-

مراتأوبع11الزبوو11لفظذكر8-

مراتسبع11"ؤكريالفظذكر9-
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دالةالفاظالقرانفيوذكرتمراتثمأني11الإلممالم11لفظذكرأ-.

مرة.1193ومدمملماتومسلمةومسلمينهدمملمون11مدرعليه

.مرة1171سليمان11لفظذكر-أأ

.مرةأ11.9السموات11لفظوذكرمرة11.21السماء11لفظذكرةأ-2

.مرة48القيامةيومبهاويقصد11الساعة11لفظذكرأ-3

11والصثماوق11مرتين11الصثمرقينو11مرات6المشرق"ا11لفظذكر-ا4

.مرأتثلاث

11لفظوذكرأمرة111إبليس11ولفظمرة11.7الشيطان11لفظذكرا-5

.مرة1171الشياطين

02عليهادالةأخرىكلماتوذكرتمرة67ذكرت11الصلاة11أ-6

المصلين(،صلواتهم،صلاتى،صلواتمتل)مرة

بينما،مرة4.عليهدالةألفاظذكرثومرة264ذكرالعذاب-17

مرة96عليهادالةألفاظبألقرآنووردلئامرة97الرحمةذكرت

وذكرمرة79عليهأدالةألفاظووردتمراتلمدتالتوبةوذكرت

علىدالةوكلماتمرة59والرحيممرة57الرحمنالجلكةإسم

أؤبعوالغفاومرة71الغفورالجلاطةإسمذكر،مرة4.الرحمة

.مرة136والاستغفارالمغفرةعليدالةوألفاظمرات

.مرةأ118التوراة11كلمةذكرتأ-8

.مرة1171إسحق11إسطمذكر-ا9

مرة1133السلام11لفظذكر0-2

.مرة1174فرعون11إلمممذكر12

.مرة21عليهادالةوالفاظ11الروح11لفظذكر22-

.مراتأوبع11محمد11أشمذكر23-
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.ةمر41يالنصارو

.مراته11مصر11أشمذكر25-

11مللاليهودعلىالدالةا!فاظوذكرتمرة136موسىأشمذكر26-

.هرة1102وهوداهادوا

كيد!التوالنطابقثانيا

القوأقنصوكل!بيقالتوأ،ةنصوكلبيق

مقاونةررواسة

واللتكوينالخلققصةهيموأقعأؤبعةعليدراستناتقتصرسو!

فياللعانوشريعةالتوراةفىالغيرهوشريعةلوطوقصةإبراهيموقصة

المتقابلةالنصوصكافةبينيجمعمؤلفابعدفيمانخصصأنعلي-القرأن

الثه.شاءإنوالتوواةالقرآنبين

التووأةفيوالتكوينالخلق(*)1

فقالت:الخلققصةاللتوراةتناولتالتكوينسفر!ى

:والأرضالسموات-الخليقةبدءأ-

مقفرهمشولنمةالأرضكانتوإذوالأرضالسمواتالثهخلقالبدء!ى

.المياهسطحعلييرفرفأدثهووحكانوإذالمياهوجهالظلمةوتكتنف

:النورالأولاليوم2-

الظلاموبينبينهوفصلفاستحسنهالنوراللهووأئمطنورليكنالثهأمر

صباحوجاءمساءجاءوهكذاليلافدممماهالظلامامانهارأالنووالثهوسمي

.الأولاليومفكان
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الئانسي:اليوم3-

بجلد-والمياهالمياهبينحجزالثهإنالتوواةقالت:(السطء)المجد

الجلدوهذابجلدالأوضعليوالمياهالسحابتحملهاالتيالمياهبينففرق

.سماءسمى

الثالث:اليوم4-

فيالأوضعلىالتيالميأهتتجمعأنالثهأمر:والنباتاليابسة

الماءأما،ارضاسميتالتييابلممةالاخرالموضعفاصبح..واحدموضع

.والبقولوالشجرألاعشابنبتتثم،بحاوافسميتبجووأها

ادابح:اليوم5-

الليلبينلتفرقالسماءفىالأنواوالثهخلقوالنجوموالقمرالشمس

ألاوضسكليولتضئوال!غمنينوالأيامالأزمنةلتحديدعلماثوتكونوالنهاو

النهاوفيتشرقالتيال!فمم!م!هوالأكبرالنور-عظيميننووينوخلق

.النجوموبجأنبهالقمرهوالأصغروالنوو

الخاهس:اليوم6

المائيةالكائناثاللهخلقاليومهذافي:والسبريةالمائي!الكائنات

.والطيووكالأسماك

:السادساليوم7-

ثموالزوأحفوالبهائمالوحوشفيهالثهخلق:والإدسانالح!يوانات

واعطي(الثهصووة)كمئالذاشبهناعلينصمنعهفق!الإن!ممانخلقفىفكر

وامرهم،وأنئيذكرمنوخلقهوالأوض-البحركمائناتع!الت!مغلطقوةله

بالتكاثر.

السابح:اليوم8-

مقدسايوماوجعله-اليومهذأفياللهإستراح:اووا!يوم

.(أليهودسكدالسبتيومهو)
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أفىمخلقكيفية*

نفسأأدمفصاوحياةنسمةأنفهفبىونفخالأرضتراببعضألثهجمع

وثمرأشجاوبالجنةوكانفيهاادموضعوعدنجنةالرباقامئمحية..

الخيرمعرفةشجرةهيوالئانيهالحياةدثمجرةهيالأولىشجرلينوغرس

والشر.

أنيوملأنهوال!ثمرالخيرمعرفةشجرةمنالأكلعنالثهنهاهوفد

.يموتمنهايأكل

حوأءخلق*

منيخلقأنفارادوحيداادميبقىأني!ممتحسنلمالثهإقالتوواةئقولا

الفضاءوطيورالبريةوحوشكللادمجمعثم-الحياةلثمئونعلىيعينه

ثم(خدوهأى)عميقنومفبىادمألئهأوقعثمالغمماءهاعليهاادمليطلق

إمرأةالضلعهذهمنوعملباللحيممكانهوسداضلاعهمنضلعاتناول

أعضاءهمالهماخلقفقدوبالطبع،وعظامهأضلاعهمنواحدةفصاوت

منالخيريعرفانلالأنهماذلكمنخجلعلىيكونألمولكنهماالجندممية

الشر.

"تعليق

بينالزمنإلىي!ثميرفاليومالتوواة،فيوالتكوينالخلققصة!ه

ؤهنتحددلمالتوواةأنإلىتذهبالاواءبعضكانتوإنالشم!غ!شروقى

..بملالج!ينهاأؤوالسنينالأيامبالافيحسبفقداليوم

-:يلىبماالخلوقصةهنونخرج

اللممابع.اليومفيوأستراحأيامستةفيالكائناتكلخلقالثهأنأ(

t v I
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وصورته.لثمبههعلىادمخلقالثهأن2(

.آدمعظأمإحدىمنخلقتحواءأن3(

الشرومعرفةالحياةشجرتيغرسلمطببإلىتاثرلمالتوواةأن4(

عنهما.النهىوسببالخيرهن

والطيوو.الوحوشعلىالأسمأءأطلقالذيهوادمأن5

)2(

القوآقفل!!التمويقالخلق

أياملممتةفيألخلق*

!نيوالأرضاللدهماواتخلقالذيأللهربكمإن11الاعراف!رةفى

والشصم!حثيثايطلبهالنهاراليليغ!ثمىالعرلقعلىاستوىلئمأيامستة

العالمينرباللهتباوكوالأمرالخلىألالهبأمرهمسخراتوالنجوموالقمر

فىوالأوضالسماواتخلقالذىالثهوبكمأبئ11)3(!نسسورة)54(،

ذلكمإذنهبعدمنإلالنمفيعمنماالأمرثدبرالعرلث!علىالممتوىثمأيامستة

وهو11)7(الايةتقول!دسورةو!ي11تذكرونأفلافاعبدوهوبكمالنه

ليبلوكمالماءعلىعردثمهوكانأيامستةفيوالأرضالدممماواتخلقالذى

0011عملاأحسنأيكم

بينهما(وما)والأرضالسماواتخلقالثهأنأضافتالفرقانو!رة

.أيامستةفي

فقالوالأوضالسماوألتاخيلقبعدالتعبأدثهينفبى-9لمم!ووةوفى

منملدهناوماأيمامستةفيبينهماوماوالأوضالسماوأتخلقناولقد11تعالى

.()38(تعبأئمط)لغوب

يومينفبىالأرضخلقبألذيلتكفرونأئنكمقل11فصلتسووةوص

وباركفيوقهامنروالممىفيهاوجعل.العالمينوبذلكأندادالهوتجعلون

اللممماءإلىاستوىثم.للسائلينسواءأيأمأربعةفيأقوأتهافيهأوقدرفيها
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فقضاهنطائعينأتيناقالتاكرهاأوطوعاأئتيأوطرضلهافقالدخانوهى

الدني!اال!ممماءوزيناأمرهاسماءكلفىوأوحىيومينفيسماوأتسبع

(21لم9من)"العليمالعزيزتقديرذلكوحفظابمصابيح

السماواتأنكفرواالذينيرلمأو3511()اقيءالأب!رةوفى

11يؤمنونأفلاحىشيءكلالماءمنوجعلناففتقناهمارتقاكانتاوالأوض

عنوهممحفوظاسقفاالسماءوجعلنا3311()32،ايةفيهاأبضاوجاء

فلكفيكلوالقمروالشملغ!والنهاواليلخلقالذىوهو.معرضونءاياتها

.11يدهبحون

سووتيراجع)مئلهنوالأرضسماواتسبعفيخلقهاوالسماء

.(والملكالطالى

طينمنالخلق"

أياتوفي00011طينمنخلقكمالذيهو11)2(اقيالأطمسورةفبى

11نارمنمارجمنالجانوخلقكالفخاوصلصالمنالإندممانخلق11اخرى

t(1)اية(ادحمن)

والقمرألشممم!خلق*

لكيمناؤفجعلهوالقمرالشصم!خلقالقرأنتناويونسسورةص

.والحسابالسنينعددالناسيعلم

آفىمر.م!

دممووةراجع)وؤوجههوالجنةوأسكنهالأسماءوعلمهطينمنخلقه

.(س.)اية(البقرة

خليفةالأوضفيجاعلإنىللمالئهكةربكقالوأب11!جساءوف

لكونقدسبحمدكنسبحونحنالدماءيلدهفكوفيهايفسدمنفيهاأتجعل!الوأ

423

http://kotob.has.it



الملائكةعلىعرضهمئمكلهأالأسماءادموعلم،تعلمونلاماأعلمإنيق!

.11صادقينكنتمإنهؤلاءبأسمأءأنبئوفيفق!

35()340ايةالبقرةسورةلإدمالدمجودحادثةالسورةوتناولت

وكانواستبرابىإبليلم!إلاف!دهجدوالأدمأسجدواللملائكةقلناوإد11

حيثوغدامنهاوكلاالجنةوؤوجكأنثاسمكنءادمياوقلنا"الكافرينمن

عن!هاالشيطانفاؤلهما"الظالمينمنفتكوناافمجرةهذهتقربأولاشئتما

الأوضفيولكمعدولبعضبعضكمأططواوفلنافيهكاناممافأخرجهما

هوإنهعليهفتابكلماتربهمنءادمفتلقى"حينإلىومتاعمستقر

11.الرحيمالتوأب

عنإبليسالنهسألحيثأخرىاحداثاضيفت،الأعرافسووةو!،

طين،منوخلقتهنارمنخلقتنىمنهخيرانالهفق!السجودعدمسبب

يمهلهأنالثهمنفطلب-فيهايتكبرأنيجوزلالأنهالجنهمناللهفالممقطه

وقد،الثهذكرعنليبعدهمجأنبكلمنالبلثريغ!ئمىحلىالبعثيومإلى

الناسمنوبأتباعهبهجهنميملأبانووعدالموعوداليومإلىالنهأمهلسه

ياكلالأنوحواءلادموسوسالذىهوالشيطانأنأيضاالسووةوتتناول

عوواتهمالهمابدلعماالشجرةذأقافلما-المحرمةالشجرةمن

العووةهوضععلىالشةشجراوواقمنفأخذأعريانانأنهماوعرفا

منهما.

تعليق*

كاملتطابقيوجدلاأنهلنأيبينالقراننصوصعلىالاطلاعمن

بيناها،أنسبقالتيالتوواةونصوصالنصوصهذهمضمونبين

أوالقرأقيصرحولمأيأم،ستةفيالعالمخلقفيينحصريكادوالتطابق

)47(ايةالحجلممووةفيبالقرانوردوقدلليومالزمنيةالمدةعنالتوراة

)4(ايةالمعارجسووةوفيتعدونمماسنةكألفربكعنديوماوإن11
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وفي11سمنةألفخمسينهقدارهكانيومفيإليهوالروحالملاكةلعرج11

بومفبىإليهيعرجثمالأرضإلىالسماءمنالأمريدبر11السجدةسورة

)5(اية11تطونمماسنةألفمقدارهكان

الخالق،فصلهماثمالقرانفبى-ملتصقتينكانتاوأ.لأوضوالسماء

السحابماءبينالإنفصالكانالتوواهوفي،كذلكوالأوضسبعواللممسماء

.سماءسميبجلدالإنفص!وكأنالأرضومأء

فيالظاهرةالزمنيةالمدةلأنالخلقأيامبينتداخلفصلتسورةوفي

يقولكماالظاهرعلىالتفسيريؤخذولا،لممتةوليستأيامثمانيةهىالأيات

أيامأوبعةفيخلقتسكليهاوماالأرضأنعلىيؤخذوإنماالمسلمينعلماء

يومينفيأقوالتهاخلقئميومينفيأفوائهادونالأرضالثهخلقحيث

يوهين.فيال!ممماءخلقئمأيأمأوبعةالمحبموعفاصبحاخرين

علىالاواءتتفقولم،الماءعلىكانالئهعرشفإن-القرأنوفى

.حيزألهيكونأنيستبعدكانواءنالعرلغ!هيةماعناللوالروجه

الزمنحساباياتمنوالنجومالقمرفإنوالتوواةالقرانوه!

،المعمووةفيالضوءولنشر

فيتردلمدثهاللممجودعلىإبليسإسكتراضقصةفإنالقرانولمحي

وقد-حوأءثمالحليةألىأدمعصيانتعزوالتوراةانعنفضلا،التوراة

المعنىظاهرلكنالشيطانبهيقصدالحيةلفظانألىالمفسرينبعضذهب

.الشيطانإلىمعاحواءوادمعصيانالقرانيعزوبينما-ذلكعلىيدللا

فيوجودهوسببالشيطانهيةمأعنالقرانأوالتوواةلناتصرحلم

لادماللممجودبعدمسواءالثهأوامرعلىيعترضأنالممتطأعوكيفالجنة

التوواة(.في)وادمحواءبغوأيةأوالقرأن(فى)

الثهإلىالتوراةنسبتبينماالخلقب!مدببالتعباللهإلىالقرانينسبد

بذلكوي!ممتدلالسبتيوموهو-السابعاليومفيإستراحإنهقال!إذاللتعب

http://kotob.has.it



الأياممسمياتأننعتقدولاال!ئمصىبشروقاليومبدايةتعنيالتوواةأنعلى

الخلق.وقتقأئمةكأنت

علىالثهاسلئواءكيفيةعنيفصحماالقرانأياتفييردلسم!ث

قبلهمابينالمغايرةيفيدالصددهذافيوهو11ثم11اللفظأستعملوقدالعرش

.بعدهوما

-:الائيهالسورفىمرة23القرآنفى11العرش11لفظوردوقد

،2الرعد،051يولممف،3يونس،921التوبه،45الأعراف

،95الفرقان،68،611المؤمنين،22ءلأنبيأا،5طه،24ءالأسر-ا

28الزخيرف،7051غافر،7هالزمر،4السجدة،32،62النمل

7هود،51جالبرو،52التكوير،71الحاقة،4الحديد

عدأمامكيةالعرشلفظفيهاوردالتيألاياتمعظمانلاحظناوفد

11والقمرالشملىوسخرالعرلث!علىاستوىثم11الرعدسووةفبى2الاية

الأرضفييلجمايعلمالعرشعلىاستوىثم11الحديدسورةمن4والاية

.11منهايخرجوما

)3(

إبوأ!يمفصة

-:التووأةفيب!

الذيالتكوينسفرنصوصألىالأولالجزءفىأشرناأنسبق

إبراهيم.قصةتضمن

القرأن:-في-

والأحدأثإبراهيمقصةشأنفيالقراننصوصإلىاشرناأنسبق

الرجوعفنرجو-واللوكيدبالتطابقالخاصالفصلفيوذلكبهمرتالتبى

إليها.
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)4(

القووأةفيلوطقصة

أنالتورأةوتحكي-لمعدومفيعاشإبرأهيمأخأبنالتوواةفيلوط

الأحدالعامنسدومباهلوإذبيتهفيفنزلا،الصمطاءفبىعليهأقبلاملاكين

ياتونكانواحيثجنسيألمعاشرتهماللمالكينطلبابيتهيحاصرونوالشيوخ

ثدملوطولكن(91الإصحاحمنالتكوينسفروأجع)الأناثدونالذكور

سدومأهلووفض،الملاكينمنبدلألمعاشرتهماالعذراوتينابنتيهلهما

العمى.عليهماللهفضرب

أهلهاشرتعاظمأنبعدسدوملندمرجئنأنحن..للوطالمالئهكةوف

ؤوجتهفاستصحبالتدميرمنطقةعنبعيداأهلهاستصحابمنهوطلبا

كبريتأوعمورةسدومعلىاللهأمطرحتىالشمسالثمرقتأنوماوابنت!يه،

إلىنظرتلأنهازوجتههلكتبينماالهلنمنوابنتيهلوطونجا-وناوا

الجبل.فيوابنتاهلوطإلممتقر)1(.ملحعمودإلىفتحولتالخلف

أبيهمأمحلوطأبنتىؤنا*

فيولي!م!شيخاأصبحأباناإنلأختهاقالتالكبرىالإنجنةأنالتوراةتحكسي

تنقطعفلامعهنضطجعوحنمرانسقيهفتعألييتزوجنأرجلحولناالأوض

الكبرىمعهواضطجعتخمرأأباهمافسقتاالصغرىووافقتها-أبيناذرية

التاليةالليلةوفىذلك،ألىيفطنلمالمخمورلوطألكن-الأولالحيومفبى

أبيهمامنالابنتانوحملت.الصغرىمعهواضطجعتخمراأباهماسقتا

.(الأبمنمولودأئط)"مؤأب11دعتهابناالكبريفولدث

الخلف.إلىالألتفاتعنلوطاهلنهباقدالرسولانوكان)1(

7f y

http://kotob.has.it



كانتوقد(كوميإبناي)عميبنودعتهابنأالصغريوو!ت

منأيمؤابنسلمنالمسيحأسلافمنوواحدةداودالملكجدهواسكوث

.المحارمؤنا

)5(

الفوآقفل!دطفنصة

والحجوالحجر،هود،سورةفبىمرة27القرانفيلوطإسمدكر

،الأعراف،الأنعام،التحريم،القمر،ق،صوالشكبول!،،والنملوالشعراء،

والتحريم.الحجماعدامكيةسورجميعهاوهيوالصافاتالأنبياء

:القرآن!قصتهوقىجزء

لفعلللرسولينطلباكومهفحاصره،لوطإلىذهبأالالهمنوسولينإن

يسريأنمنهالرسولانفطلبفرفضوا،ابنتيهلهمفقدم،معهماالفحشاء

معفهلكتوواءهاإلتفتتزوجتهأنإلا..وراءهأحديلتفتولاليلاباهله

.منضودسجيلمنبحجارةألثهأمطرهمحيثقومه

*تعليسق:

يحتلمميكانلوطاأنأوأبيهمامعلوطابنتيؤناالقرانيتضمنلم

لممووة(المرسلينلمنلوطاوامن)المرلمملينمنلوطأأعتبربلالحنمر

فصةاحداثفييتفقانوالقرانالتورأةأنشكولا)133(الصافات

وفي،الرج!معاللواطإرتكابهمبسببوعموؤةسدوموه!الملاكين

إمكانهفيكانلأنهبالرسليليقلاذلككمانلئنو-ابيهملابنتيهلوطتقديم

يفعل،لمأنهإلاالموتحتىابنتيهوشرفالملاكينشرفعنيدافعأن

أنقذالثهأنالتوراةوإصحاحاثالقرانيةالاياثمجملمنالئابتأنغير
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الثهعلممعيتفقكيف..الحبهذالكنلهمحبهدليلوهذاوابنتيهلوطا

الواودالنحوعلي..أبيهمامعالفح!ثماءترتكبانسوفماالابنتينبانالمسبق

صحيحا.ليلم!بالتوواةوودماأنإلىيشيرمماوهوالتوواة،فى

)6(

التروأةفيالنيوةش!ويدة

الى:ما!راةفيورد)5(إصحاحالعددسفرفى"

أهرأةغوتإذأ:لهموقلإسرئيلبنبىأوصىلموسيالرلبطوفل11

عليهايقمولمزوجهاعليالأمروخفياخروجلمعبزناهاوخانتهرجل

وارتابالغيرةؤوجهاإعترضوإذابزناهامتلبسةعليهايتبضولمدليل

الرجلفليحضر.طاهرةانهامعإمرأتهعلياوغاونجسةوكانتبزوجته

اللتر(ونصفلترين)نحوالايفةعشربقربانهامعهويأئيالكاهنأليإمراته

غيرةتقدصةلأنهلبانأ،صكليهيضعولازيتاعليهيصبلاالشعير،دفيقمن

ماءيأخذئمالربأمامتمل!الزوجةالكاهنفيجعل.بذنبئذكرتذكرةتقدمة

الماءفيويضعهالصممكنأرضغباوبعضويلتقطخزفمنإناءفيمقدسا

لتقدمةهىالتيالتذكاوتقدمةيديهافيويضعالزوجةرأسويكشف-

قائلاالمرأةالكاهنويستحلف.المراللعنةماءبيدهالكاهنويحمل،الغيرة

ماءمنبريئةفأنلتأؤوجكتخونىولميضاجعكلماخررجلكاناق:لها

رجلبمضاجعةوتنجستؤوجكخنتقدكنتإنلكنوهذاالصراللعنة

الربيجعلعندمامنكفيلبرأون،عليكشعبكلعنةالربفليجعل.غيره

ورهاليسبباحشائكفيهذااللعنةماءوليدخل.يتورموبطنكيذويفخذك

11امين.امين11المراةفتقول11فخذكوليذولبطنك
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ويسقي،المربالماءويمحوهادرجفىاللعناتهذهالكاهنيدونثم11

لهاليسبباللعنةماءفيهأفيدخلاللعناتبهمحاالذىالمراللعنةماءالمرأة

أمامويرجحهاالغيرةلقدمهالمرأةيدمنالكاهنيأخذثم.المرأرةالام

المذبحعلىويحرقهمنهاقبضتهملءويتناول.المذبحألييقدمهاثم،الرب

زوجها،وخانتتنجلدمتقدالمرأةكانتفإن.الماءالمرأةي!ممقيذلكوبعد

بطنهافيتورممرارةالاملهايسبباللعنةالجألبالماءسثمربحينفإنها

طاهرةبريئةكانتأبئأماشعبها،ولممطفيلعنةالمرأةوتصبحفخذهاويذوي

.عاقرأتصبحولالتبرأفيإنها

ؤوجهاإمرأةخانتإذايطبقونهاالتيالغيرةشريعةهبىهذهإفىا

يأتيأنفعليةزوجتهعليفغأر،رجلاالغيرةاعترتإذاأووتنجطمدتما

الرحبليعاقيولا.الشعائرط!هكلالكاهنعليهاويضارسالربأمامبألمرأة

11.خطيئدتهاقصاص!فتحملهياما،المذنبةزوجدتهالضررأصابإذا

:القرآنفياللعانشريعة"

)ص(النبىعندزوجتهقذفأميةابنووأنالحديثفيي!روي

الحدإ!امهاوالبينة:النبيلهوثالاللمممحانابنشريكبمعاشرةأياهامتهما

يلتصم!ينطلقوجلاإمرألهعليأحدنأرأيإذاالنهياوسولهل!فقألعليك

بعثكوالذى:هصفقأل،ظهركفبىحدأوالبينة:يقولالنبىفجعلالبينة

اللعانأياتفنزلت،الحقمنظهرىيبراماأدلهولينزللصادقإنىبالحق

بهومىفيماالصأدقينلمنبأنهمراتأربعالزوجحلفعلىتقوموهي

الحاكمأمأموذلكمنهوليلم!ؤنامنحملهاوولدهبهومىأوزنامنؤوجته

عنللئئميزندممبهاويذكرغائبةكانثإذاإمرأئهيدغمدمبىأنوعليهنائبهاو

قأالخامدىاليمينفيويقولأليهاالإشاوةئكفيحاضرةكانثوأبئغيرها

الكاذبين.منكانأبئعليهأدثهلعنة
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:1(0الى)6ايةالنورسورةفبىجاءلمامصمداقو!

إلاشهداءلهميكنولمأزواحهميرهونوالذين11الرحيمالرحمنالثهبسم

لعنثانوالخاملممةالصادقينلمنأبهبالثهشهاداتأربعاحدهمفشهادةأنفلغمهم

شهاداثاربعتشهدانالعذابعنهاويدرؤا"الكاذبينمنكانإنعليهالله

الصادفينمنكانإنعليهاالثهغضبأنوالخاملممة،الكاذبينلمنإنهبالله

العظيم.الثهصدق11حكيمتوابالثهوانورحمتهعليكمالثهفضلولولا،

تكونأنتعدولاالغيرهشريعةاحكامأنالتواوةنصوصمنو!ؤت

ترفضهاالعدالةأنعنفضلاصحيحفكرأومنطقعليتقوملاأسطورة

الإسطورةزعمتهماوبينالإئمإرتكاببينصلةأدنىئوجدفلاباتارفضا

منالئابتأنكماائمه،كانتانهالوللمراةلحدثالتيالظواهرمن

منخليطايكونأنيعدولااللعنةماءأنالتوواهأوودتهاالتيالطقوس

يمكنحتىالمرأةجوففيالخليطهذاألثرهوفماالأوضوترابالشعير

كانتإنشيئايحدثلاأواثمةاكانتإنالغويبةالتأثيرأتهذهيحدثأن

تكونانتعدولاالطقوسهذهأبئالأديانمقارنةعلماءيجمعويكادبريئة

نقلكماالتوراةإلينقلتوقدالجيهلفيغائربعيدزمنخرافاتمنخرافة

لافإنهالمعاصراليهوديالمجتمعوحتىتضمنتها،التيالأساطيرمنغيرها

زالتمجتمعفيللتطبيققابلةغيرطقوسلأنهأالأساطيرهذهملريطبق

الجهل.غياباتعنه

الانفصالىمننوعحقيقتهأفىفهىالقرانفياللعانشريعةعنواط

أدلةلديهيكونأندونزوجتهفيالزوجإوتيابحيالةفيالزوجينبين

شهودأوبعةأجضاروهوألاسالميالشرعقننهكماعليهأالإثمإئبات

وقوعها.حألالإثمبواقعةيشهدون

مخاطبةإلييلممتندالقرأنقننهالذيالمنهجانالبيانعنوغنى

الطرفينمنالحلفتمفإذاأيمأنأوبعةبألثهبالحلفالإنسانيةوالنفلم!الضمير
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لاثمومنالطرفينبينتهدمقداللثةجداوأنالإسلاصىالشرعقسدرفمد

بشريعةالواودهالأحكامفإنذلكعنفضلا،الانفصالسوىأمامهميكون

أمرهمايلزكوإنما،صدقهأوأحدهماكذبعنتفصحلاالقرأنفىاللعان

.الأموربحقائقالعالمالثهألي

لنايبينالقرأنفياللعانوشريعةالتورأةفيالغيرةلشريعةو!!

ماأقيقالأنالصحيحمنفلي!م!ال!ثمريعتينمنكلأحكامبينالشاسعالبون

أحكامهىوإنماالتوراةفىالغيرهلشرليعةتكراراكانالقرانلثمريعةفيورد

.وباطأيالفرةبشريعةيجمعهالاخأصة.

سملأمية41للديانةالعووويةالخصائص

قىحيدية:يانهفى-ا

عبادةهيثابتةعقيدةعليتقومالإسالميةالديانةفإنالقولسبق!

الديانةفإنذلكعنفضلاصاحباولاولدايتخذلملهلاشريكوأحدإله

وهوشئكمثلهلي!م!إذكاملاتنزيهاالثهتنزيهألمماسعلبىتق!ومالإلمملا!ية

قائمةافعالهوإنماللبشرمجهولةالألهيةالذاتكينونةأنأىالأعليالمد!

وخالقالأوضوجهعليكائنلكلالخالقفهونفودمغهموفيأعينهمأمام

يحدهولاوالمكانالزمانيحدوهونهايةاوبدايةلهلي!م!أؤليوهوالسموات

يغفروحيموهوويميتيحيعليهم!مميطربالعالممحيطوهووالمكانالزمأن

والكافرينوالمنافقينالعصاهمنمنتقمولكنهبهال!ثمركعدامأجميعاالذنوب

الأشكألمنسكيرهأوإنسانشكلفبىيتمحورانجد4يأبىويتجسدلاوهو

وهووالولدالزوجوإتخاذالتناسلمنالبشرعلييجريمأعليهيجريولا

العدليملرمنهجهوأنمخلوقاتهبينتجريأنقبلبهاوعالمالأفع!خالق
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الأحيانبعضفيذلكعك!غ!سطيتجريالأحداثبعضكانتولئنالمطلق

حكمةعليالأحداثتقومبينماالخاصةوتصوواتهالإنسانوهممردهفإن

.المحدودبعقلهالبلنمريدركهالاإلهية

ووحدانيهالثهوجودلإثباتمتعددةأدلةعليالقراناياتحفلتولقد

جبرولته.وورحملهوقدوته

المخلوقالئماكلالههوأدثهأنعليالدلةبالاتالقراناياتحفلت!

سبقوقدمواطنهمأوألوانهمأوعقائدهماخلتالفبسببالبشربينيفرقلا

والوحدانية.الخلقعلىالدالةالاياتإؤردناأن

تشريعية:يانةفى2.

الجزءفبىتناولناهاأنسبقوقدالشرائعمنعديدارانالقصيتضمن

منذالانلممانلحياهتعرضالشرائعوهذهللقرانالامبالم!تويصماصالف

ومنوعقوبأتجرائممنالمدنيةبأحوالهيتعلقمافمنهاوفاتهوحتىولادله

منمنها!كونفىاليهوديةالشريعهشأنشأنهأالالممالميةالشريعةفإنثم

إلاتتضمنلمالمقدسةالكتبفىالشرائعهذهكانتولئنالللثمريعيةاللنصرائع

والشروحوالتفاسيرللإجتهادتركتالتفصيلاتفإنالعامةالقوأعد

لممطية:3-فىيانة

الحياهمافىياتعلياساسالرتكزلاالإسلاميةالديانةأنبذلكونقصد

تأخذديانةهىوإنماوشفافيتهاالروحبصفاءتأخذأندونالنف!م!وشهوات

نعممنالبثمرعلىالثهأفاءبماوينعمحيانهيعي!ث!فالإنسانوسطيبمنهج

فإنذلكعنفضلاالمحرماتدونمنهاالحلرحدودفبىولكنوملذات

ويقرأبنفسهيخلوحينمأالمادياتعنبعيدابذاتهليسموأنللصغملمأتاحالقران

وكلهاوالذاروبالجنةوبألبعثبألموتتثتكرةلأنهاالثهإلبىلقربههىإذآيأته
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لاالوقتنفسفيولكنهااللهمعوالتواصلالزهدإلبىالإنلممانتدفععوامل

الرهبنةالقرآنيقرلاثمومنالحديتجاوؤالذىوالتعففالتبتلعليتحض

علييقومالذىالمطلقشبهالروحىالأنخطافعليالقائمالتصسوفأو

للقربالمجأليفتحبلالنساءعنالبعديجيزلاالقرآنأنأيالثهنعمإعتزال

اتخاذويجيزعليهيشجعبلالتناسلويجيزالنكاحمنصورفىالجنلممينبين

صلةفيالتساميعلىيحرضالوقتنف!م!فيوهوالن!مغاءأوللرجألالزيخة

خملم!فالصلاةونهاوأليلاقائمةالصلةهذهئكونأنوفيبربهالإنسان

فبىومفروضالعامطولمباحوالصياموالليلالنهاولمماعالئ!بينموؤعة

جمعىشكلفىالثهأليالأنسانتقريبوسائلمنوسيلةوالحج،محددشهر

.بالافئدهيأخذ

مطلقةيساويةأومطلقةرأسمإليةلوجيةأئدعلييقوملاالقرأنأنكما

يأخذأنهبمعنيالمغلقوالإقتصادالحرالإقتصادبينقوامهووإنما

تقتربولكنهأالحديثةالاشتراكيةالنظرياتمعتتوأفقلاقدخاصةبإشلراكية

أنللمسلميباحأن!هإلااللهمالهوالإسالد!عرففيالمالكانفلئنمنها

فرضكما،يكنزهأندونالحيا.هدرولبأفييداولهوأقيشأءمامنهيكسب

المحتاجينعلبىوتوؤعيهاالثروةتحديدعوأملمنعاملى*لتكونالحزكاه

.أءوالفقر

،-لمختتش:

الأوائلالمسلمينعليمغلقةدليانةليدتالإسلاميةالديانةأنأي

الإسلاميةالهيئاتوتقومفيهاالإنخراطيرغبمنكلتقبلهيبلوأنلممالهم

وقدالقرانترجمةمعالإلمملاميةالديانةاحكامبنشرالعالمأنحاءجميعفبى

بنشرالعربيةالدولوتفومالالمملا!يةوالمؤلمسمأتالصمماجدلذلكأئانعئ!

أوالقرانعنالمؤلفهالكتبتتجأوؤبماالإسعالميةالديانةعنعديدةمؤلفات
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إليالتبشيريةالبعناتترسلكماالالافعاثمراتالإلمملاميةالشريعةأحكام

الدينرقعةلتوسعةلممماويةبأديانترئبطلاالتىالجغرافيةالمناطق

الإلممائميى.

الخلفاءعهودبدايةفيالإسلأميالفتحأنننكرأننلممتطيعولا

الشرقدولوخاصهالدوللبعضالمسلحبالغزولتمكانللاهاوهاالراشدين

الإسالمبىالدينأحكامعليالمفتوحةالدولأهلتعرففىسبباكانوهذا

هذهشعوبعلىالاسلاميفرضوالمالمسلمينلكنالإسلامأعدتنقمنومنهم

بألقوةهالدول

الإلمدالميةالديانةفبىكطتواالصممت!ثمرفينمنكثيراأبئالبيانعنوعنى

إماايضاالكتاباتوهذهمتحاملاكانمنومنهممنصفامحايداكانمنفمنهم

منالمست!ئمرقونيبئهبماوبينهبينهمباعدتأوللابطلامالبعضقربتأنها

.العقولبعضألىطريقهاتجدقدواراءأفكار

ية:تعهطقوليعليتقومفىيانة5-

هنعديدعلىالتوحيديةوغيرالتوحيديةوالعقائدالدياناتكافةتقوم

أوالصومأوبالصلاةئتعلىالغالبفىوهبىبالعبادةتتصلالتيالطقوس

طتهكافةشانشانهأالإسلا!يةوالديانه،لد؟عيادخأصةأيأمتحديدأوبالذبائح

عددهاحددوالتيبالصلاةيتعلقمامنهاتعبديةطقوسعليتقومالديانالئط

عنيختلفقدالركعالأمنعددلهاصلاةوكلواللللالنهاوخعل!بخمس

منآيألأوقراءةوالسجودوالركوعالقلامالمصليمنوتستوجبالاخري

الجنابةمنالغسلفيتتملربالطهارةخاصةطقوسيسبقهأأنعلىالقرأن

الماءيوجدلمفإذاالوضوءيسمىماوهوبالماءالجسدأعضأءبعضوبغلممل

أخرىصلواتوهناكالطأهراللرابأىالطيبالصعيدبهأستبدلالطاهر

الإسالمفيالصومأنكماالجنازةوصلاةالإستسقاءوصلاةالعيدينكصلاة

الفجرأذانمنبدأوالائمرابالطعامعنالإمتناعهومحددةأحكامعلييقوم
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جسديإشدتهاءكلعنالإمتناعكلهذلكإلىويضافالمغربأذانوحدى

أوقاتغيرفىالحل!فعلنطاقضمنتدخلكانتولوحسيةلذهوكل

.الصيام

الكعبةزيارةفيالمتمثلالحجوهوالإدعملامأركانمناحنرركنولثمه

المسجدداخلالشكلمكعببناءوهىالحجاؤبأرضمكةبمدينةالقائمة

أنسبقالتيوالمناسكيالدثمعائرالقلامالحجركنلصحةويقتضيالحرأم

الصفابينوالسعيعرفالتبجبلوالوقوفبالكعبةالطوافوأخصهاتناولناها

.والمروة

الإسلامية.الديانةتتضمنهاالتىالتعبديةالطقوسهبىتلك

ممدلممة:غيبياتبعف!عليتقوميانةفى6-

لاغيبياتبعضعلىتقومالتوحيديةالديانالتمعظمبأنالقولشاود

للناموسمناقضةأحدألثهىوإنماالعقلأوالمنطىبمفهوملتحليلهامجال

أنهاباعتباروجدانيابهالإيمانللديانةالمعتنقينمنويطلبللحياةالطبيعي

الغيبياتهذهكثيراتتعددلاالإسلاميةالديانهوفىلقدوتهوتخضعالثهألممراو

الوحي-:موضوعينفىالقوللممبىكماحصرهايمكنوإنماالمقدسة

الخاصالفصلفيالصوضوعينهذينتناولذ!أنسبقوقدوالمعرأجالإسراء

.للقرانالعامبالمحتوى

لممالة:ألدأية.الدنر..ةفى11تستندفىيانة7-

فيالقتالمسألةكبيراجدلاأثاوتالتيالجوهرليةالملممائلأهممئ

أوردناانسبقالقتألعليتحضعديدةاياتتضمنحيثالكريمالقران

علماءوبينالغربيينوالمفكرينالمستشرقينبينالجدلهذاوداربعضها

الصحيحةبالدعوةينناتطرلمالإسملامأنأليالأولالفريقيذهبفبينماالإسلام
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بأنالم!مملمينعلماءيردالدماءوإراقةوالقهربالقتالوإنماالفكريوالإقتناع

دعوته،نشرلمعبيلوفىالثهسبيلفيجهاداإلاليسالقرانفيالقتال

فيليعبدلممبيلهفبىبالجهادالقرانفيالثهلدعوةإستجابواالأوائلفالمسلمون

لهالرافضينعليالدينوفرضالعقوللقهرالجهاديكنولمالأرض

الإسالمدخلوابهامنوافإنأهلهاعليالدينوعرضالأمصاولفتحوإنما

ذلك.فيعليهمقهرفلابهيؤمنوألموإبئ

الدينيفرضبألا)ص(للنببىالقرانفبىوودتلئوجيهاتثمةإنبل

كلهمالأرضفيمنلامنربكشاءولو)يونلىلممورةفيوردإذأخدعلى

الأتؤمنأنلنفسكانوما.مؤمنينيكونواحتىالناستكرهأفأنتجميعا

.990001(يعقلونلاالذينعلىالرج!م!ويجعلالثهبإذن

كانبلإعتدأءيكنلمأصحبمعنيالجهادأوالإسالمفيالقتالأنكمما

حأقظلمعليوداأوالعهودأوالإيماننكثعلىعقابأأولاعتداءودا

.)1(الاسالمأعداءمنغيرهمأوالمشركينمنبالمسلمين

كهنوتمة:غيريأنةفى8-

عنفضلاوالعبادأدلهبينوليميطثمةبأنأوبالكهأنةالإسلاميعترفلا

منوجلأؤكاهنإلىحأجةفيليستالإ!متضمنهاالتىالتعبديةالطقوس

كلهاوالحجوالزكاةوالصومفالصلاةبها،المتعبدينأماملأدائهاالدينوجال

إنبلالصديلمينبهايؤمالدينوج!منخاصامامإليتحتاجلاعبادات

بها.يقومأنالفردللمسلم

عنفضلاالكاهنأمسامالإسكترافنظامالإسلاميقرولا

مجردهيبلالدينرجألأحدبهايقوملطقوسطبقايتملاالزواجأن

.للقرانالعأمبالمحئوىالخاصالفصلفىالموضوعهذاعنإضافياتفصيلاراجع)1(
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منوليلم!الزواجعقودبتوثيقالمختصالموظفمنلحظاتفيتتليصيغة

اللهو.أماكنفبىيلمقدبلتعبديةبيوثأوملمماجدفيالزواجي!تمأناللازم

خلافوهناك،والناسأدثهبينولههيطلابانهالأسلاميةالديانةو!من

وخاصةللأطبياءيجوؤوهلالشفاعةملممألةشأنفىالملمملمينعلماءبين

الحسابوعندالبعثبعدالثهأفاملأمتهيشفعأنا!لامعليهمحمدالنبى

شفاعهيقبلولامطلقعدلالنهانالعامبالمبداأخذاذلكلنكرماالآواءومن

بينماصالحشخصإلىالعاصىالمذنبليحولإليهدوجتهكانتمهمأأحد

الشفاعةويقبليشأءلمنويغفريشاءمايفعلأدثهانإلىأخرىأرأءتذهب

.يشاءممن

:القراناياتمنعديدفىالشفاعةذكرتوقد،

11بإذنهإلاعند؟يشفعالذىذامن11)255(البقرةلممووةأ

منهانصيبلهيكنحدممنةشفاعةيشفعمن11)85(الندمماءدممورةوفي2-

0011مذهاكفللهيكنسيئةشفاعةيدثمفعومن

يحلثمرواانيخافونالذينبهنذووأ5107511()الأنعامسووةفبىو3-

وذر11-11يتقونلعلهمشفيعولاوليدونهمنلهمليلم!ربهمإلي

تبسلأنبهوذكرالدنياالحيأةوغرتهمولهوالعبأدينهماتخذواالذين

كلتعدلوإنشفيحولاولىالثهدونمنلهأليسكسبتبمانفلى

حميممنشرابلهمكسبوابماأبطملواالذينأولئكمنهأيؤخ!ذلاعدل

11يكفرونكانوابماأليموعذاب

)3(اية11إذنهبعدمنإلاشفيعمنمأ11بهاجأءيونلم!سووةوفبى

همولاعدلمنهايؤخذولاشفاعةمنهايقبلولا11البقرةسووة5-وفي

(.8f)اية11ينصرون
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ولافيهبيعلايوميأتىأنقبلمنرزقناكممماأنفقوا11ايضاوفيها

)254(.اية11شفاعهولاخلة

الرحمنعنداتخذمنإلاال!ثعفاعةيملكونلا11مريمسورة6-وفي

)87(آية11عهدأ

11الرحمنلهاذنمنألاالشفاعةتنفعلايومئذ11طهلعع!ووة7-وفي

.23ايةسبأسووةفيالمعنيونفدى901آية

11والأرضالسمواتملكلهجميعاالشفاعةلله!ل11الزمصروفي8-

.44أية

إلاالشفاعةدونهمنيدعونالذينيملكولا11الزخرفسورةوفي9-

.6Aاية11بالحقشهدمن

شفاعتهمتغنيلاالسماواتفيملكمنوكم11النجمسورةوفيأ-.

)26(.أية11ويرضبىيشاءلمنأدثهيأذنانبعدمنإلاشيئا

القرانفيالئابتبأنعليهامختلفالشفاعةموضوعفإنوبذلك

تجيزهأ.لاأخرىوأياتاللهبإذنتجيزهااياتبعضأنالكريم

لأنكهنوتيةغيرديأنهالإلممالميةالديأنةلكونلقدمماهديوعليه

ولمميط.إليحاجةدونالتعبديةطقولمطجميعيؤديأنيمكنالمسلمالفرد

القرانفيوالإنجيلىالتووأة"

:سورةفيهرةعائرةثمانيالقرانفىالتوراةذكرت

11.الجمعة-الصف-الفتح-التوبة-الأعراف-المائدة-عمرانال11

المدينةفينزلتأىمدنيةاياتكلهاالتوراةفيهاذكرتالتيوألايات

مكية.فهىالأعرافسورةأمن57الايةعداما
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:بالتوراةيتعلقفيماالقراننصوصبعضيلىوفيما

عليكنزل11عمرانالسورةفى)ص(محمدالنبىالثهأ-يخاطب

.(اية)113والإنجيلاللتوواةوأنزليديهبينلمامصددابالحقالكتألبما

ثماللهحكمفيهاالتوراهوعندهميحكمونكوكيف11المائدةسورةوفي2-

.(43)اية11بالمؤمنينأؤلئكوماذلكبعدمنيتولون

أسلمواالذينالنبيونبهايحكمونورهديفيهاالتوواةأنزلناإنا311-

الممتحفظوابماوالأحباروالربانيون(اليهودالمقصود)هادواللذين

ولاوأخ!ثمونالذاستخلثموافلاشهدأءعليهوكانوااللهكتابمن

همفاولئكالنهأنزلبمايحكملمومنقليلاثمنابأياتيتلثمتروا

.(المائدة)44اية11الكافرون

تقيمواحتىشئعليل!ممتمالكتابأهلياقل11المائدةلممورةوفي4-

مامنهمكثيرأوليزيدنربكممنإليكمانزلماووالإنجيلالتوواة

11الكافرينالقومعليتأسفلاوكفرأطغياناربكمنأليكأنزل

.68آية

الذيالأميالنبيالردمموليتبعونالذين11الأعرافسورة5-وفبى

بالمعروفيأمرهموالإنجيلالتوواةفىعندهممكتوبايجدونه

ويضعالخبائثعليهمويحرمالطيبعاتلهمويحلالمنكرعنوينهاهم

وعزروهبهامنوأفالذينعليهمكانتالتيوالألخرإصرهمعنهم

157اية"المفلحونهمأولئكمعهأنزلالذيالنووواتبعواونصروه

بأنوأموالهمأئفسهمالمؤمنينمنأشلتريأدنهإن11التوبةسووةفبى6-و

فيحقاعليهوعداويقتلونفيقتلوناثهسبيلفبىيقالتلونالجنةلهم

1(.11)اية11والقرءانوالإنجيلالتوراة
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كملويحملوهالمثمالتوراةحملواالذينمدر11الجمعةلممورةوفى-7

لاواللةالثهبأياتكذبوأالذينالقومملربئسأسفارايحملالحمار

.()5اية11الظالمينالقوميهدي

كتابوبانهاالتوواةيقرالقرآنأناللممابقةبالاياتوردمصاولوضد

آيالتأفىولكنهالثهأحكأمهىأحكاممنفيهأوودمابأنأيضايقربلمنزل

حرفت.قدالتوراةأنإلييشيرأخري

ليشتروااللهعندمنهذايدولونثمبأيديهمالكتابيكتبونللذين!ب11

.97البقرة11يكطمبونممالهموويلأيديهمكتبممالهمفويلدليلاثمنابه

مواضعهعنالكلميحرفونهأدوأالذينمن11النساءسورةوث!

فيوطعنابال!ممنتهملياوراعنامسمعغيروالمممعوعصيناسمعناويقولون

46.أية11لهمخيرالكانوانظرناواسمعوأطعناسمعناقالواأنهمولوالدين

إسرإئد:بنيعن13رقمبالايةوردالمائدةسورةوفى

عنالكلميحرفونقاسيةقلوبهموجعلنالعناهمميثاقهمنقضهمفبما11

قليلاإلامنهمخائنةعليتطلعتزالولابهذكروامماحظاونسوامواضعه

المحسنين!يحبألثهأبئوأصفحعنهمفاعفمنهم

:سووفيمرةعشوةإثنتىالقرأنفيالإنجيلى!لرو:ثانيا

الحديد.-الفتح-أبتوبة-الأعراف-المائدة-عمرانال

لالإلجب:ليتعلقفيماالقراننصوصبعضيلىوفيما

الثهأنزلبماي!حكملمومنفيهالثهانزلبماالإنجيلأهلوليحكم11ا-

.47المائدة11الفاسقونهمفأولئك

وءاتيناهمريمابنبعيسيوقفينابرسلناءاثارهمعلىقفيناثماا2-

ورهبانيةورحمةرأفةاتبعوهالذينقلوبفيوجعلناالإنجيل
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حقوعوهافماالثهوضوانابتغاءإلاعليهمكتبناهاماابتدعوهأ

الحديد11فاسقونوكثيرمنهمأجرهممنهمءامنواالذينفأتينارعايتهأ

.27أية

الكتابويعلمه11الطملامعليهالمسيحعنعمرانالسووةفي3-ووود

.48آية11والانجيلوالتوراةوالحكمة

ومصدقا11المسيحالسيدعنعمرانالسورةمن5(ال).الايه4-وفى

وجئتكمعليكمحرمالذيبعضلكمولأحلالتوواةمنيدىبينلما

.!وأطيعونألثهفاتقواربكممنباية

:011وقمايةالمائدةسووةوفي5-

إذوالدلكوعليعليكنعمتبىاذكرمريمابنعي!سيياالثهقالإذ11

الكتالبأعلمتكوإذوكهلاالمهدفيالناستكلمالقدسبروحأيدتك

بإذنيالطيركهيئةالطينمنتخلقواذوالانجيلوالتورأةوالحكمة

وإذبإذنىوالأبرصالأكمةوتبرئبإذنيطيرأفتكونفيهافتنفخ

بالبيناتجئتهمإذعنكأشرائيلبنيكففتوإذبإذنيالموتيلخرج

.11مبينسحرإلاهذاإنمنهمكفرواالذينفقال

لمامصدقامريمابنبعيسيءائاوهمعلىوثفينا11المائدةسورةوفى6-

بينلماومصدقاونووهديفيهالإنجيلوءأتيناهالتوواةمنيديهبين

.46اية11للمتقينوموعظةوهديالتووأةمنيديه

الملمميحعليمنزلكتابانهالانجيلعنالقرانفيوردمماولؤخعد

أحكأممعيتوافقماوالقواعدالأحكاممنفيهوأناللهعندمنالسلامعليه

.للتوواةإمتدادالإنجيلأنيعنيبماوشرائعهاالتوواة

ء!بينااختالنهايختلفللاطجيلالقرانوصفأنالبيانعنوغني

مفدلىكتاببأنهيصفهالقرأنفبينمالأناجيلهم،الم!يحيةالديانةأهلوصف

التوراةمنيديهبينلماومصدواالدهلامعليهالصمميحعليالثهعندمنمنزل
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قصصىسردهوبلاللهمنمنزلاكلاباتعتبرهلاالمسيحيةالديانةأ!ألا

الملمميحاقوالفيهاوسردوااتباعهبعضكتب!هاالسالمعليهالمسيحلحيماة

تلتضمنأنهابإعتبارلديهممقدسةالأناجيلهذهصاوتثمومنحيالتهوأحدأث

منزلاالإنجيليكونأنالم!مميحيةالديانةوتنكرأفوالهمنوبعضاحيأتهقصة

اونبياوليساللههوالصمميحأنفىتتمللعقيدتهمأنأساسعلسيالثهمن

رسولا.
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417

941
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الص.

فيوالتكوينالخلق

التووأة

فيوالتكوينالخلدق

القوان

التووأةفيإبراهيمقصة

القرأنوفي

ألتووأةفيلوطقصلأ

ألقرأنفي!طقصة

ألتووأةفيالغيرةلثريعة

القرانفيأللعانلثريعة

الثوهريةال!صاض

ميةالإسظللةيانة

يةتوحمكنةيافى

تشويعيةيانةفى

وسطيةنلأيافى

تبشيريةيانةفى

طقوسعليتقومديانة

تعبدية

صفعة.

،91

،22

،26

427

،28

،92

،03

Err

Err

33،

،33

3،i

fro

.د01

بعغىعليتمومديانلأ

مقدسةضكيبيات

الجهادإلىتستندديانلأ

فيالدينلنشوكركيزة

الرل!عاللأبداية

كهنوتيلأغيريانةفى

يخأوالإن!يلىالستوراة

القرآق

ألمؤلفعننبذة

صلفات

ألمراجع

الفهسرس

صفعة

3،l

3،l

،37

3،i

،4،

ه،،

ELI

or،

!طة

الكتابطبععندطفيفةأخطاءحدثت

تخفىلاوهىالمستمرةا!واجعاتوغم

امكانعدمعنونعتلىوالقارىءبصيوةعن

.وحدهدالهوالكمال.تصويبها

191441/10012اوالكتببدالايداعوقم

463
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!ي

!بهل!

أ؟؟.بز

جمبئنج

ر!ا

الصفحة

24

24

24

94

51

64

66

!66

08

09

93I

145

tA?

163

226

226

231

924

VVI

274

336

034

027

السطررقم

الهاهش

الهاهمفبى

ا!اهش

02

81

الهاهش

18

ة2

16

12

91

الخطأ

قا

رسو.

ثدلاث

يستطيحلم

اقشقاا

تبرير

لإهيينا

برأ

حمس!..

هلك!هثا

ينوقيكلا.هما

المؤلف

المصادرالمسيحية

لمإذا

تفكره

أبنه0

القصلا.هذا

فىهاء

يزي

عضأ!ى

فأخذك

ق

ق

.لصدص!عوابا

":.لقا

قلى

رسولة

ثلاثة...

يستطيحنم

انشقاقه.

ألهامشفىالتبريرا.لؤارد

.الاتميين

شفى".

حمسوله.

هلكثالث

لا.يذيئو!ههمق

نجيبالدكقورهكربم

المصافىرالمسيعيةوتؤكك

لماذ

كر؟تيذ

الهئه0

القصةهذه

دماؤه

ليدزيل

والفمباللساقأى

كلفأخذ

قال

قل
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
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